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ـاليـة علي اثارت تـوقعـات وزير ا
عبـد االميـر عالوي بشـأن الوضع
االقـــتـــصــادي فـي الــعـــراق بـــعــد
عـشـرة اعـوام  مـوجـة اسـتـغراب
حــيث وصـف خــبــراء  واســعـــة 
ـتـشـائمـة وتـناقض الـتوقـعـات با
رؤيــة احلــكــومــة الــتي قــدمــتــهـا
ضمن الـورقة البـيضـاء  مؤكدين
ـتــلك ثـروات هـائـلـة ان الـعـراق 
ويحتاج الى قيادات كفوءة قادرة
عــــــلى تــــــبــــــويب االيــــــرادات في
مـــشـــاريع مـــدرة لـــلــدخـل . وقــال
اخلبيـر باسم انطـوان لـ (الزمان)
ــتــلك ثـروات امس ان (الــعـراق 
هائلـة  ولكن حتتـاج الى قيادات
كــــفـــوءة قــــادرة عـــلـى ادرارتـــهـــا
بـــالـــشـــكل الـــصـــحـــيح من خالل
ـسـتـشري في مـكـافحـة الـفـسـاد ا
مـــــفـــــاصل الـــــدولـــــة  ورفـع يــــد
االحـــزاب عن مــلـف االقــتـــصــاد 
وكذلك تفـعيل عمـليات االسـتثمار
الــــتي تــــعــــد احملـــرك لــــعـــجــــلـــة
االقــتــصــاد) واضـاف ان (الــبالد
تشهـد حاليا مـرحلة اعـمار وبناء
 واعـتقـد ان ذلك سـيـدفع الـكـثـير
ـوظفـ في الـقـطـاع الـعام  من ا
نـحو الـعـمل في الـقـطـاع اخلاص
لـلحـصـول عـلى امتـيـازات اكـثر).
بـدوره  قـال اخلـبيـر مـالذ االم
لـ (الــــزمـــــان) امس (نـــــتــــوقع ان
تشهد اسـواق النفط نهـاية العقد
احلـــالي عـــزوفــا مـن قــبـل الــدول
ـسـتـهـلـكـة لـلـخام الـصـنـاعـية وا
ــكـــتـــشـــفــات بـــســـبب تـــســـارع ا
واالخـتـراعـات الـتي تـعـتـمـد عـلى
الطاقة النظـيفة واالقل كلفة وهي
ـسـتـخـرجـة من االمواج الـطاقـة ا
والــريــاح والــطــاقــة الــشــمــســيـة
وحرارة باطن االرض وغيرها من
الطاقـات التي ال تـطلق انبـعاثات
كاربونيـة) مضيـفا (اما بالـنسبة
لـلـعـراق الـذي تــعـتـمـد مـيـزانـيـته
الـســنـويـة بــنـسـبــة تـزيـد عن 90
فأن ئـة عـلى صـادرات الـنـفط  بـا
هذا التـحول عـلى الطاقـة البـديلة
ســيـتــســبب بــاضـرار كــبــيـرة في
اقـتـصـاد الــعـراق اذ ان تـصـديـر

ــقــدار 80 اخلــام ســيــنــخــفض 
ـئـة نـهايـة الـعـقـد وسـيـسـتـمر بـا
بالـهـبوط تـدريجـيـا حتى تـتوقف
الصادرات النـفطيـة في السنوات
الالحقـة مـا يتـطـلب وضع خطط
جـديـدة اليــجـاد بـديـال عن الـنـفط
في رفـــد مـــيــزانـــيـــة الـــدولــة الى
الي جانب القضاء على الفساد ا
واالداري) مــــــــشـــــــــيــــــــرا الى ان
(احلكـومة سعـت منذ  2017على
وضع اخلــــطـط لـــدعـم الـــقــــطـــاع
اال ان هــذه اخلـــطط لم اخلـــاص 
ـكن هذا القطاع ا  تكن كفوءة 
من اخـذ دورة فـي ادارة الـعــجـلـة
االقتصادية وامتصاص البطالة 
ا يتطلب من احلكومة ان تعيد
حساباتها في تنـمية وتهيئة هذا
ــــهم فـي تـــشــــغــــيل الــــقــــطــــاع ا
االقــــتـــصــــاد الـــوطـــنـي من خالل
اصــدار الـــتــشــريــعـــات وتــعــديل
الــقـوانــ والــضــوابط اخلــاصـة

بهذا القطاع) 
واقــــتـــرح االمــــ (تـــولـي جـــهـــة
قضـائيـة عـليـا وضع اليـات احلد
من الـفـسـاد مـع حـمـايـة الـشـهـود
وتــنــفــيــذ احــكــام الــقـضــاء عــلى
لقى القـبض عليهم بـهذه التهم ا
لــيــكــونـــوا عــبــرة لــغــيــرهم). من
ي حــمــزة جــانــبـه  قــال االكــاد
محـمود شـمخي في بـيان تـابعته
(الــزمــان) امس انه (في مــعــرض
ـتـشاؤم الـذي لم حـديث الـوزيـر ا
ان يــــــفــــــتح اي بــــــاب لـالصالح 
االقـــتـــصــــاد الـــعـــراقي ولـــكـــونه
اقتصـاد ريعي يعـتمد عـلى النفط
فـي فـــعـــالــــيـــاته االقــــتـــصـــاديـــة
اخملــتــلـــفــة ســوف يــتــجه نــحــو
الــركــود واالنــكــمـاش الن الــعــالم
ســوف يــتــجه نــحــو الــســيــارات
الكهربـائية بـشكل تام عام 2030
وهي الـسـنة الـتي جـعـلـتـها اال
ــتــحــدة االنـــتــهــاء من حتــقــيق ا
سـتـدامة القـتصـاديات التـنـميـة ا
الــدول مــنــذ عــام  2015الــتي لم
يــحـددهــا الــوزيـر  اين نــحن من
ذلك?) واضــــاف ان (الــــعــــوز في
ايــرادات الـنــفط وانــعــدامــهـا في
الـــعــراق بـــعــد حـــ من الــزمن 
بـسـبب التـحـول نـحـو الـسـيارات

الــكـهــربـائــيـة فـي الـعــالم  وكـأن
الــنـفـط ومـشــتــقـاتـه اخملـتــلــفـة ال
اســـتــخــدام لــهـــا غــيــر تـــشــغــيل
ـا سوف يقل الطلب السيارات 
عــلى الــنــفط بــشــكـل عــام  االمـر
الــذي يــجــعل مــوارد الـعــراق في
اضــعف مـــقــدار لــهــا) وتــابع ان
(عالوي انـــتـــقـــد في تـــصـــريـــحه
اجملـتـمع لعـدم تـسـديـده لـفـاتورة
ـا اسـدل الـسـتارعن الـكهـربـاء 
اي مــحــاولـة لــزيــادة اجلــاهــزيـة
لقطـاع الكهـرباء وهذا يـعني اننا
سنـمر بـصيف قـارض) متـسائال
الـية للدولة (ماذا عملت االدارة ا
غير تـخفـيض قيمـة الديـنار الذي
سبب اضطـرابا نفـسيا وسـلوكيا
للـفـرد الـعراقـي وهو يـرى ديـناره
ا زاد الفقر ينهار امام الدوالر 
فقـرا والـتـشاؤم تـشـاؤما في زمن
الـنـهوض االقـتـصـادي لـكـثـير من

ــاذا لم يـــقــدم الـــوزيــر الـــدول و
رؤيته للزراعة باعـتبارها مفصال
اصالحـيــا وتـطــويـريــا وعالجـيـا
يـقي اجملــتـمع من حــالـة الـتــنـبـؤ
ـتـشـائم الــذي قـدمـته الى حـالـة ا
طلوبـة الشباع من هم عاجلـة ا ا
وبدون ان تـظـهر دون خط الفـقـر 
ــنــتــجـات ــســتــورد من ا ارقــام ا
الزراعيـة?) ولفت الى ان (الوزير
لم يـعـلـق عـلى االيـرادات االخـرى
الـتي سـعى في ورقــته الـبـيـضـاء
عادن مثل ايرادات ا الى تنميتها
االخـــرى والــســيـــاحــة الــديـــنــيــة
نافذ احلدودية واالهم ايرادات ا
 وهل ايراداتهـا ضمن التـنبؤات
ــتـــشــائــمــة او القـــيــمــة لــهــا?) ا
تقاعدين ومضى الى القول ان (ا
لـيسـو عـبـئا عـلى مـوازنـة الـدولة
النـهم دفــعـوا مـســتـحــقـاتـهم الى

صنـدوق الـتقـاعـد من اول يوم 

تـــقــــد االراء واالفـــكـــار وبـــدون
بشرط دعم مقابل خلدمـة وطنهم 
مـــقـــتـــرحـــاتـــهم وعـــدم الـــتـــدخل
بـــاعــــمـــالـــهـــا من ذوي الـــنـــفـــوذ
صالح احلزبـية والسـياسية). وا
وكــان عالوي قــد حــذر من خــطــر
ومسـتـوى تهـديد كـبـير جـدًا على
ـــتــوســطــة وخالل 10 ــديــات ا ا
سنوات من االن بسـبب استمرار
العراق االعتمـاد على النفط الذي
ــئــة من يــشــكل اكــثــر من  90بــا
ايـــرادات الـــدولـــة مـــشـــيـــرًا إلى
ضـــــرورة اتـــــخـــــاذ االصـالحــــات
الـــقـــاســـيـــة مـــنـــذ االن.وقـــال في
تــــصــــريـح امس ان (مــــســــتــــوى
ـديات الـتهـديـد كـبيـر جـدا عـلى ا
ـــتـــوســطـــة  ولن يـــكـــون امــام ا
الـــعـــراق حـــيـــنـــهـــا اال تـــســـريح
ـوظفـ وهـذا اخلـيـار سـيـكون ا

وراؤه مشاكل سياسية كبيرة). 

الكلدانية في الـعراق الكاردينال
لـــويس روفــائـــيل ســـاكــو. وقــدم
األعرجي  (الـتهـاني والتـبريـكات
ــســـيـــحـــيـــ في الـــعــراق إلـى ا
يالد) ناسـبة أعياد ا والعالم 
مؤكدا أن (هذا البلد الطيب الذي
ــخـــتــلف يـــجــمع الـــعــراقـــيــ 
قـومـيـاتـهم وأديـانـهم ومـذاهبـهم
ــبـــارك مـــولــد ـــولـــد ا فـي هــذا ا
ـــســـيـح  هـــو دلـــيل ســـيـــدنــــا ا
التـسامح واأللفـة واحملبـة) الفتا
الى ان (غـــايــة جــمــيع األنــبــيــاء
واألديــــان هي بــــنـــاء اإلنــــســـان
مـبـتــهال إلى الـله ســبـحـانه بـأن
يحفظ العراق والـعراقي ويعزز
هـــذه األخــوة واحملـــبـــة في هــذه
ـــبــــاركـــة). الى ذلك  رد األيـــام ا

امـ عــام حـركـة بـابــلـيـون ريـان
الـــكــلــدانـي  عــلى امــام جـــمــعــة
الـنـجف صـدر الـدين الـقبـاجني .
وكــتب الــكــلــداني تــغــريـدة عــلى
توتير جاء فيها (نقول للقباجني
 مـيـالد لك ولـعــائـلــتك  وفي مـا
يــخص تـعــالـيــمـكم لــلـمــواطـنـ
بــشــأن حـيــاتــهم  نـحـن نـحــتـرم
الــــشــــريـــــعــــة وجنـل الــــعــــادات
االجـتمـاعـية ونـعـتز بـكل الـعراق
ــنــابـر والــشــرق  لــكن اعــتـالء ا
مــسـؤولــيــة  والـتــحــريض عـلى
العـنف بـحجـة الفـضيـلة خـطيـئة
ـسيح يـحلله ـولد ا واالحتـفال 
ـد عـليـنا الـفتـنة كل مرجع من 

لن نكون وقودا).
 (تفاصيل ص 2).
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هـــنــــأت شـــخــــصـــيــــات بـــارزة 
مــســـيـــحـــيي الـــعـــراق والــعـــالم
سيـح متمـنية ناسـبة مـيالد ا
ان يـعـود هـذا الــعـيـد بـالـسـعـادة
ويـجـلب مـعه لـلـبــشـريـة جـمـعــاء
الــسـالم والــرخــاء. وقـــال رئــيس
اقـــلــيم كــردســتـــان نــيــجــيــرفــان
الـــبـــارزانـي في بــــيـــان تـــلــــقـــته
(الــــــــزمـــــــــان) امـس (نــــــــبــــــــارك
لـلمـسيـحـي جـمـيعـا في االقـليم
ـناسبة والعراق وعمـوم العالم 
ـسيح عليه السالم) عيد ميالد ا
معـربا عن (امـنـياته في أن يـعود
هــذا الـعـيــد بـاخلــيـر والــسـعـادة
للـبشريـة جمـعاء وان يـجلب معه
الــسـلم والــرخــاء). بـدوره  وجّه
رئـيـس حـكـومــة االقـلــيم مـسـرور
ناسبة عيد البارزاني التهنئـة 
ـــنـــاســـبـــة ـــيـالد. وقـــال انه ( ا
ـــيالد  أتـــقــدم حـــلـــول أعــيـــاد ا
بـخـالص الـتــهـاني والـتـبـريـكـات
ـسيـحي في كـردستان جلميع ا
والــعــراق والـعــالم مــتـمــنــيـاً أن
تــكــون أعــيـاداً غــامــرة بــاألفـراح
ـسرّات والـطـمـأنيـنـة) واشار وا
ــــنــــاســــبــــة الـى انه (فـي هــــذه ا
ـبـاركـة جتــدد حـكـومـة االقـلـيم ا
ـضي في تـرسـيخ عـهـدهـا عـلى ا
ثقافـة التعـايش السلـمي وتعزيز
قيم التـسامح والـذود عن حقوق

مكونات االقليم كافة).
 وشارك مـسـتشـار األمن الـقومي
قــــاسم األعــــرجي قــــداس عــــيـــد
ــيالد الــذي أقــيم في كــنــيــسـة ا
انـتــقـال مـر الـعــذراء بـبـغـداد
بــحــضــور بــطــريــرك الــكــنــيــسـة
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نـــفــذت قـــوات جــهـــاز مــكـــافــحــة
االرهـــاب  مــــحـــاكـــات عـــمـــلـــيـــة
ميدانـية لـتحريـر طائـرة مختـطفة
داخل مـطـار بـغـداد الدولـي. وقال
بــيـان تــلــقــته (الـزمــان) امس انه
(بــحـــضــور وزيــر الــنـــقل نــاصــر
حــسـ الــشــبـلي ورئــيس جــهـاز
مـكــافـحــة االرهـاب عــبـد الــوهـاب
الــســاعـــدي وعــدد من الــقــيــادات
االمنيـة  نفـذ ضبـاط حرس اجلو
التابع للخطـوط اجلوية العراقية
بــالـتــعــاون مع أبــطــال مـكــافــحـة
االرهـــــــاب وطــــــيــــــران اجلـــــــيش
ـارسة مـيـدانـيـة حيـة لـتـحـرير
إحدى الطائرات اخملـتطفة) وقال
مـارسة أُسـتخدمت الشبـلي ان (ا
خاللها أساليب متـطورة للتعامل
مع هـذه احلوادث ومـنـهـا اإلنزال
ـبـاشـر الذي اجلـوي واإلقتـحـام ا
ــــســــافــــرين يــــضـــــمن سالمـــــة ا
ـتطلبات والطائرة وطـاقمها من ا
الــدولــيــة الــتي حتــرص الــوزارة
والـشـركة عـلى تـطـبـيـقـهـا) ولفت
الى انـه (مـن األهــــــداف االخـــــرى
هي رفع قــدرات مالكــات الــنــاقل
الوطـني في حال حـدوث مثل هذا
إضـافة الى النـوع من الـعمـلـيات 
كـيـفــيـة مـعـاجلـة الــتـدخالت غـيـر
شروعة واألجسام الغريبة على ا
مــ الــطــائــرة). واوقــفت مــفــارز
الــشــرطـة اجملــتــمــعــيـة في وزارة
الداخـليـة  اربع محـاوالت ابتزاز
في ثالث مـحــافـظـات.وذكــر بـيـان

تـلـقــته (الـزمــان) امس ان (مـفـارز
الــشـرطــة اجملــتـمــعــيــة في دائـرة
الـــــعالقـــــات واإلعالم بـــــالــــوزارة
أوقـــفت اربـع مـــحـــاوالت ابـــتــزاز
الكتروني مارسها اشخاص بحق
اربع فــتـيــات اثـنــان مــنـهــمـا في
مــحــافــظــة األنــبــار وواحــدة في
كـــربالء وأخـــرى في الــعـــاصـــمــة
ـبـتـزون ضـحـايـاهم حـيث هـدد ا
بـــنــــشـــر صــــورهن عـــلـى مـــواقع
ال التـواصل االجتـماعي مـقابل ا
أو الرضـوخ لـرغبـاتـهم الدنـيـئة)
ــفـــارز تـــمــكـــنت من وتـــابع ان (ا
ـبتـزين والوصول حتديد هـوية ا
إليـهم ومواجـهتـهم بأدلـة اإلدانة
كـمــا اتـخــذت بـحـقــهم اإلجـراءات

الالزمة فضال عن حـذف محتوى
االبــــتــــزازوتــــأمــــ حــــســــابـــات
الضحـايا).وسـيطرت فـرق الدفاع
ـخزن ـدني عـلى حـريق انـدلع  ا
ـديـرية في الـشورجـة.وقـال بـيان 
ــدني تــلــقــته (الــزمـان) الــدفــاع ا
امس ان (فــرقــهـا ســيــطــرت عـلى
حـادث حــريق كــبـيــر انـدلع داخل
مخزن مـخصص لـتجارة األلـبسة
داخل مبنى جتـاري وسط منـطقة
الشـورجـة) ولـفت الى ان (الـفرق
طـوقت وعـزلت الــنـيـران وأبـعـدت
خطـر انـتـشار احلـريق الى أربـعة
ـوقع مـخــازن جتــاريـة مــجــاورة 
وأنــــهت احلــــريق دون احلــــادث 
تــســجــيـل إصــابــات أو خــســائــر

بـــشـــريـــة مـع حتـــجـــيم األضـــرار
دني ادية ) وتابع ان (الدفاع ا ا
طـــلـب فـــتح حتــــقـــيق فـي مـــركـــز
ــســؤول عن الــرقــعــة الــشــرطــة ا
اجلغـرافيـة باالعـتمـاد على تـقرير
خـبـيـر األدلـة اجلـنـائـيـة لـتـحـديـد
أســـبـــاب انــــدالع احلـــريق بـــاد

األمـــر داخـل اخملـــزن احملـــتـــرق).
وفي ذي قــار  كــشف مــصــدر في
مـحــكـمـة جــنـايـات احملــافـظـة عن
ؤبد بحق صدور حكم بالـسجن ا
شـــخـــصــ اديـــنـــا بــقـــتل شـــيخ
عشيرة.وقال في تصريح امس ان
(محكمة اجلـنايات في احملافظة 
ــؤبــد عــلى حــكــمـت بــالــســجـن ا
شـخـصــ تـمت ادانـتـهــمـا بـقـتل

شــيخ عــشــيــرة في الــنــاصــريـة)
مـؤكدا ان (الـقـرار صـدر اسـتـنادا
ــادة  406من قـــانــون الحــكـــام ا
الـعــقـوبــات). وانـتــزع الـقــضـاء 
اعتـرافات مـتهم من اهـالي بابل 
يستـخدم اقنـعة عـلى طريقـة فيلم
ــســتــحــيــلــة لــيــخــدع ــهــمـــة ا ا
ـواطنـ بـانـتحـاله شـخـصـيات ا
. وفــــادت مــــصــــادر مــــســــؤولــــ
قام وقوف  تهم ا قضائية بأن (ا
بانتحال صفـة مدير مكتب رئيس
مـجـلس الـقــضـاء االعـلى ورئـيس
مـحـكـمـة اســتـئـنـاف بـابل ونـائب
ـعـامالت مـقابل سابـق لتـمـشـية ا
مــبـالغ مــالــيــة) واشـاروا الى ان
ـتــهم اســتـخــدم أرقــام هـواتف (ا
محـلـية غـيـر مسـجـلة في شـركات
االتــصـاالت بــاعـتــبــارهـا خــاصـة
واظــهــار صـورته بـنــائب ســابق 
ـواطـن بـتـدخله علـيـهـا القنـاع ا
ـعـامالت) مـؤكـدين في تـمـشـيـة ا
ــتــهم اعــتــرف بــسـفــره إلى ان (ا
واتــفق مـع شـخـص آخـر لــبــنـان 
بـعـمل مـجسـم لوجـه نائـب سابق
الستـخدامه فـي عمـليـات اخلداع
وكـان يــسـتــخــدم فـنــدق بـابل في
بغـداد ومطـاعم ومقـاه في منـطقة
ــواطـــنــ ـــنــصـــور  لـــلــقـــاء ا ا
عامالت واالتفاق معهم لتمشية ا
بأسم هذا النائب) على حد تعبير
صادر. وكـانت محـكمة جـنايات ا
الرصـافة قـد اصدرت حـكمـا بحق
دة عشر احد اجملرمـ بالسـجن 
ة انـتحاله صفة سنوات عن جر

قاضٍ. U…∫ حرس اجلو وجهاز مكافحة االرهاب خالل تنفيذهما محاكة عملية حترير طائرة داخل مطار بغداد U×
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ـفــكـر والـسـيـاسي نـصـيف نـعت االوسـاط الـسـيـاســيـة والـثـقـافـيـة  ا
اجلـبــوري الـذي تــوفي في مـســتـشــفى بــبـاريس مــتـاثــرا بـتــداعـيـات
. الراحل اصابـته بـفايـروس كـورونا  عن عـمـر ناهـز الـسبـع عـامـاً
حاصل على دكـتوراه في علم اجلغـرافيا من فـرنسا مـوضوعها شط

وقوتة). العرب. والف كتاب (ترسيم احلدود: القنبلة ا
 له كتابات ومساهمـات عديدة ووصفت رابطة الصـحفي العراقي
رحيل اجلـبـوري عن سـبعـ عـامـا بأنه ( خـسـارة لشـخـصـية وطـنـية
وكفاءة عالية ومفكر وسطي مرموق).وتشارك (الزمان) عائلته العزاء

نصيف اجلبوري فالراحل احد ابرز كتابها.
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فرواتبـهم ليست منة فيه تعيـنهم
من احـد امـا الــتـبـاهي في زيـادة
ركز ليصل الى احتياطي البنك ا
فــهي جـاءت مـســتـويــات كـبــيـرة 
بـسـبب تــخـفـيض قـيــمـة الـديـنـار
وليس عن ستـراتيـجية فـاعلة في
احلــــد من اســـتــــغالل الـــعــــمـــلـــة
وضيـاعـها في نـافذه بـيع الـعمـلة
الـتي انـهـكت سـيـولـة الـعـراق من
مـــوارد نـــفـــطـه). فـــيـــمـــا اقـــتــرح
ي لـبـنـان هـاتف الـشـامي االكـاد
عــــلى امــــانـــة مــــجــــلس الـــوزراء
تـــشــــكـــيل جلـــنــــة من اخلـــبـــراء
ــيـ من ذوي والـنــخب واالكــاد
ـنـاقـشة االخـتـصـاص واخلـبـرة  
ـــالـــيـــة وحتــــلـــيل رؤيـــة وزيــــر ا
سـتقـبلـية اليرادات والتـوقعـات ا
النفط او نضوبه   وقال في بيان
تـلـقـته (الــزمـان) امس (بـاالمـكـان
ـــنــصــة عـــدد من اعــضـــاء هــذة ا

الي دعــوة) مـشــيــرا الى (لــقـائه
البسات الصدر واوضح له كل ا
في البلدية واحملافظة ولم يطلب
تـقـد االســتـقـالـة فـهـنـاك جـهـة
سـيــاســيــة تــمــول الــتــظــاهـرات

االخيرة) 
مـبيـنـا ان (الـوضع االمـني جـيد
لكنه يـتعرض الى دعايـة ضخمة
ـتـظـاهـرين ان يـبـقوا  وادعـوا ا
الــنـــجف بـــحـــدقــات الـــعـــيــون).
وجـاءت استـقـالـة اليـاسـري بـعد
يــوم واحـد عـلـى مـوافـقــة رئـيس
الوزراء على استقالة محافظ ذي
قــار الــتي قــدمـهــا عــلى خـلــفــيـة
انتقادات تعرض لها بعد إصابة
مـــحـــتــــجـــ خالل تــــظـــاهـــرات
مــطــالــبـة بــاخلـدمــات وحتـسـ

عيشة.  ا

تـنــصـيب مـحـافظ نــزيه ومـقـتـدر
ـدينـة الـنـجف). وكان الـيـاسري
نصب قد اكد تقـد اعفائه من ا
الى رئــــيس الـــوزراء . وقـــال في
تـصـريح (عشـنـا سـنـوات عـجاب
دون ايـة مـوازنــة  وحتـمـلت وزر
واعـــبــاء كـــثـــيــرة دون ادنى ردة
فعل في ظـل التـظاهـرات الكـبرى

التي شهدتها احملافظة)
 واضاف (وصلت الى حد السأم
واالنــزعــاج نـــتــيــجـــة الــســبــاب
والــــشــــتـــائم واالفــــتـــراءات دون
مقـدرتي عـلى الرد فـنـجلي ذهب
ضحية وهو بريء) وتابع (اقدم
نـصب وانا مـرتاح اعفـائي من ا
جــداً  وســيــكــون الــنــائب االول
بــديال عــنـي  كــمـا انــنـي جــاهـز
لتقد نفسي امام القضاء تلبية

(تـــكــــون لـه رؤيـــة بــــشــــأن هـــذا
ــــوضـــوع) وتـــابع ان (هـــنـــاك ا
تـرابـطــا مـا بـ إقـالـة الـيـاسـري
واخلفاجي). وكـان رئيس الـتيار
الصـدري مـقتـدى الـصدر قـد دعا
الى تنصـيب محافظ جديـد خلفا
ه للـياسـري الذي اعلن عـن تقد
اوراق اعــفــائه لــرئــيس الــوزراء
مــصــطـــفى الـــكــاظــمـي يــوم غــد
. وجـاءت دعــوة الــصـدر اإلثــنــ
بـعـد اعالن الـيـاسـري اسـتـقـالـته
التي عدها (خطـوة نحو الطريق
الــصــحــيح حتــسب لـه حــفــاظـا
( ــؤمــنـ عــلـى مــديــنــة امــيــر ا
مــطــالــبــا احلــكــومــة بـ(حــمــايـة
الـيـاسـري وعـائـلـته من اي سـوء
مــحــتــمل قــد يــلــحق بـه) وشـدد
الـــــصــــــدر عـــــلـى (االســـــراع في
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وصف حتـالف الـفتح  اسـتـقـالة
محـافظي الـنجف لـؤي اليـاسري
وذي قـار احمـد غـني اخلـفاجي 
بالظـاهرة اخلطـرة في ظل غياب
ــان ومـجـالس احملـافـظـات. الـبـر
وقــــال الـــــنـــــائب الـــــســـــابق عن
الـتــحـالف فـاضـل الـفـتالوي في
تــــــصــــــريـح امس ان (إجــــــبــــــار
احملـــافــظـــ عـــلى االســـتـــقـــالــة
وسط غـياب بـالظـاهـرة اخلطـرة 
مــــجـــلـس الــــنـــواب ومــــجــــالس

احملافظات) 
واضـــاف ان (هــذه االســـتــقــاالت
حافظات مثل ستتلوها أخـرى 
ـثنى وبابل) داعيا الديوانية وا
رئــيـس مــجـــلس الــوزراء الى أن
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تــسـلـمت وزارة الـصـحـة دفـعـة
ـــضــاد جـــديـــدة من الـــلـــقـــاح ا
لــفـايــروس كــورونــا من انــتـاج
شركـة فايزر االمـريكـية . وقالت
الشركة العامة لتسويق األدوية
ـستـلزمـات الـطبـية في يـبان وا
تلقته (الزمان) امس ان (شحنة
ـــضــاد جـــديـــدة من الـــلـــقـــاح ا
لــــــــكــــــــورونـــــــا مـن انــــــــتـــــــاج
وصـلت عن طـريق مـطـار فـايـزر
بغـداد الـدولي وبواقع اكـثر من
مــلــيــون جــرعــة) مــشــيــرا الى
(توزيع صناديق الـلقاحات ب

اســطــول الــبــرادات اخملــصص
لـنـقـلـهـا الى نـقـاط الـتـلقـيح في
احملـافـظات واقـلـيم كـردسـتان).
156 وســـجــلـت الــوزارة امس 
اصــابـــة وشـــفــاء  401 حـــالــة
وبواقع  7وفيـات جديـدة. واكد
ـوقف الوبـائي الـيـومي الذي ا
اطلـعت عـليه (الـزمان) امس ان
(عـدد الـفــحـوصـات اخملــتـبـريـة
الـتي اجـرتـها الـوزارة لـعـيـنات
مـشـتـبه اصـابـتـهـا بـالـفـايروس
بلـغت اكـثر من  11الفـا  حيث
 رصـد اصـابة  156بـكـورونا
في عـمـوم احملـافـظـات) مـبـيـنـا
ان (الــشـــفـــاء بــلغ  401حـــالــة

وبـــواقع  7وفـــيـــات جـــديـــدة)
واشـــار الـى ان (اكـــثــــر من 12
الف شــــخص تـــلـــقى جـــرعـــات

ـــضـــاد في مـــراكـــز الـــلـــقـــاح ا
ـــنــتـــشـــرة بــبـــغــداد الــوزارة ا

واحملافظات).
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توقـعت الهيئة العـامة لالنواء اجلوية والـرصد الزلزالي التـابعة لوزارة النقل
ـنـخــفض بـارد قـادم من ســيـبـيـريــا خالل الـيـومـ  تـأثـر اجـواء الــعـراق 
. وقـال .وقـال مـديـر اعالم الـهـيــئـة عـامـر اجلـابـري في بـيـان تـلـقـته ـقـبـلـ ا
ـوجـة جـوية قـبـلـ سـيـتـأثر الـعـراق  (الـزمـان) امس انه (خالل الـيـومـ ا
بـاردة بـفـعل مــنـخـفض جـوي ســيـؤثـر قـادم من سـيــبـيـريـا) واشـار الى ان
ـنـخفض اجلـوي سـتـؤدي الى انـخـفاض (الـكـتـلـة البـاردة الـتي تـصـاحب ا
ـالـيزيـة ارتـفاع ـئـوي شمـاال). واعـلنت الـسـلـطات ا درجـات دون الـصفـر ا

عدد ضحايا أسوأ فيضانات تشهدها البالد منذ سنوات إلى  46 قتيال.
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ـطـلـوبة ـتـاحـة وا بـ اإلمـكـانـيات ا
واطن  كونه على تماس مبـاشر با
ـقــبــلـة وخــطـة الــوزارة لــلـمــرحــلــة ا

ـتــزايــدة عـلى ـواجــهــة الـضــغــوط ا
قــطـاع االنــتـاج خالل مــوسم الــشـتـاء
احلالي) واشار كر الى (آلية العمل

وعالقات مشـتركة جيـدة وكبيرة) من
جانـبه أوضح كر ان (الـعراق يـقدر
بشـكل كـبيـر وضع الـطاقـة في إيران 
ولكن هناك عـقود ينبـغي االلتزام بها
عادلة السعرية حرصنا على كما أن ا
أن تكـون مالئـمة لـلـطرفـ وأنه ال بد
ــركـزيـة من الــرجـوع الـى احلـكــومـة ا
اذ لغـرض تمـديد الـعقـود وتعـامالتها
ان هـنــاك تــوافـقــات قــانـونــيــة حتـكم
بـــإبـــرام الــعـــقـــود ونـــحن مـــاضــون
بـعالقاتـنـا مع احلكـومـة االيرانـية في
جـــمــــيع اجملــــاالت ومـــنــــهـــا قــــطـــاع

الكهرباء). 
 U d×  W½UO

كــمـــا كــشــفـت الــوزارة عن خــطـــتــهــا
ـــعـــاجلــة احملـــوالت الــكـــهـــربــائـــيــة
الــصـغــيــرة الــتي تــتـعــرض لــلــعـطب
بسـبب زيـادة الضـغط واحلمل عـليـها
خالل مـوسم الصـيف الـذي يـزداد فيه

احلاجة للطاقة.
وذكــر الـبــيـان ان (كــر أسـتــقـبل في
مـكـتـبه  مـحـافظ بـابل حـسن مـنـديل
وتــنــاول الــلــقـــاء إســتــعــراض حــجم
األعــــمــــال الــــقــــائــــمــــة واإلجنــــازات
تسارعـة للوزارة  كمـا  اإلستماع ا
والتحـاور بشأن وضع قـطاع التوزيع

‚«dFK  œÒ—u*« “UG « —UFÝ√ iOH ð Ê«d¹≈ s  VKDð ¡UÐdNJ «

‚«dFK  5O×O *« …œuŽ vKŽ lÒ−A½Ë …u  —bB   U½uJ*« ŸÒuMð ∫wLþUJ «

تضـمنـة إستـخدام احملوالت قـبلـة ا ا
ــؤمــنــة في مــخــازن الــصــنــدوقـــيــة ا
تشـكـيالت الوزارة سـعة الف كي ڤي 
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بـحث وزيـر الـكـهـربـاء عادل كـر مع
الــســفـيــر االيـراني لــدى بـغــداد إيـرج
مــســجــدي  مــعــدالت الــغــاز اجملــهـز
للعراق وتخفـيض األسعار.وذكر بيان
لــلـــوزارة تـــلــقـــته (الـــزمــان) امس ان
ـــــهــــام الـــــوزيـــــرعــــادل ـــــكــــلـف  (ا
قر الوزارة استـقبل في مكتـبه  كر
مـسجـدي وبـحث مـعه سبل الـتـعاون
ـــــشــــتـــــرك في مــــجـــــال الــــطـــــاقــــة ا
الـكـهـربـائـيـة) واشـار الى ان (الـلـقـاء
نــاقـش إمــدادات الـــغـــاز من اجلـــانب
حـطات اإليراني إلدامـة زخم العـمل 
عـطـلة اإلنـتـاج وصيـانـة احملـوالت ا
وضوعات فضالً عن بحث جملة من ا
الــتي تــتـعــلق بــإمــكــانـيــة تــخــفـيض
األسعار والثانية موضوع الغرامات
والسـيـمـا ان هـنـاك عـقـداً مـوقـعـاً بـ
الــطــرفـ يــقـضي بــضـرورة االلــتـزام
اكــد مــســجـدي ان بـبــنــوده) بــدوره 
(حكومته مهتمـة بالتعاون مع العراق
ـــشــاكل ونــتـــمــنى تـــذلــيل جـــمــيع ا
ـعــوقــات وحــلـهــا ولــديـهــا طــاقـة وا
محددة لـتمريرهـا على أساس جتاري
وأن إيران وليس لـديهـا فائض كـبيـر 
تـعــمل مـع الـعــراق بــأواصــر مـتــيــنـة
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احيا بـطريرك الكنيسـة الكلدانية الكـاثوليكية في العـراق والعالم  مار لويس روفائيل
نـطـقة الـكرادة  وسط ـسيح بـكاتـدرائـية مـار يـوسف  األول سـاكو  قداس مـيالد ا
اجواء من الـبهجـة والفـرح تخلـلتـها مراسـيم االحتـفال. وشارك الـقداس الـذي انطلق
بـحــضــور رئـيس الــوزراء مــصـطــفى الــكــاظـمـي  عـدد من الــشــخـصــيــات الـديــنــيـة

والسياسية البارزة.
وأكـد الـكـاظـمي عـلى هـامش الـقداس
ان (احلـوار حتـت الـسالح واالبــتـزاز
غـير مـقـبـول) واضاف ان (الـكـراهـية
وأيــديــنـا واحلــقــد ال يــبـنــيــان دولـة 
ـدودة لـلـجــمـيع) وتـابع ان (هـنـاك
ولـدينا فـرصة أمل يجب ان حتديات 
كونات وعلينـا جعل تنوع ا نصنعه 
مــصــدر قــوة ال ضــعف وتــشــتت وال
اعــتـقــد وجـود انــسـداد ســيـاسي في
الــعــراق) مــبــيــنـا ان (ألـف سـنــة من
احلـــــوار أفــــضل مـن حلــــظــــة إطالق
الــرصــاص) وشــدد الــكــاظــمي عــلى
سـيحيـ وعودتهم (تنشـجيع بـقاء ا
وكـان للمسـيحيـ دور كبير للوطن 
وال نـــــتــــــصـــــور وجــــــود عـــــراق بال
مـسيـحـيـ ويجب بـقـائـهم) مضـيـفا
ـسيح  وال خـيار (نتـوحد في والدة ا
سـوى احلــوار وزيـارة الـبــابـا كـانت
مـصداقـاً ألهمـيـة العـراق في الـعالم)
ومـضى الى الـقـول ان (جـولـة رئـيس
قـوى الـدولـة الوطـنـيـة عـمـار احلـكيم
يالد دليل على للكنائـس في قداس ا
وحـدة مـكـونـاتـنـا) وكـشف الـكاظـمي
عـن (رفع الــــــعـــــــراق درجــــــتــــــ في
الـتـصـنـيف االئـتـمـاني الـدولي وهي
حـــالـــة نـــادرة حتـــدث). كـــمـــا شــارك
مع عــــدد من األطــــفـــال الـــكــــاظــــمي 
سـيـحيـ في الكـاتدرائـية مـناسـبة ا
يالد.وذكر بيـان تلقته (الزمان) عيد ا
امس ان (رئــيس الـوزراء شــارك عـدد
ــســـيــحــيـــ في مــار من األطــفـــال ا
ــنـاســبــة عــيـد يــوسف االحــتــفــال 
يالد من خالل توزيع الهدايا بينهم ا

لــنـشـكل األمـة الــعـراقـيـة الــتي نـعـتـز
بـــاإلنــتـــمـــاء إلــيـــهـــا). وأعـــلن وزيــر
ي أن االجهزة الداخلية عثمان الغا
األمـنيـة سـتعـمل جـاهـدة على تـوفـير
نـاسبة لـلمحـتفل األجواء األمنـية ا
ي في بيان يالد.وقال الغا بأعياد ا
تــلـقــته (الــزمـان) امس (عــنـدمــا تـدق
أجـراس الـكـنـائس في الـعـراق تعـلن
الـسالم وتعـزف حلن األمـان فـسالماً
عــلــيك أيــهـا الــنــبي عــيـسـى في يـوم
ـــــبـــــارك والـف حتـــــيــــة مـــــولـــــدك ا
للـمـسيـحيـ الذين عـرفنـاهم محـب
للحياة ونستذكـر مواقفهم التاريخية
الــتي جـــســدت مــعـــاني الــشـــجــاعــة
والـــتــــفــــاني) وأضـــاف (ســــنــــعـــمل

جاهدين عـلى توفـير األجواء األمـنية
ناسـبة للـمحتـفل في هـذه الذكرى ا
وجنـدد الـتــهـاني في أعـيـاد الـعــطـرة
ـــــيالد اجملـــــيـــــد ورأس الـــــســـــنــــة ا

يالدية). ا
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من جانبه  قـدم وزير التعـليم العالي
نـبيل كـاظم عـبد الـصاحـب  التـهاني
سـيح عليه السالم. ناسبـة ميالد ا
وقـال في بـيـان تـلـقتـه (الزمـان) امس
(نقدم أجمل وأصدق عبارات التهاني
والتـبريك للـشعب الـعراقي والسـيما
سيحيون في العراق والعالم أجمع ا
ـــســيح ــنــاســـبــة ذكـــرى مــيالد ا
وندعـو اللـه مخـلصـ بأن يـد على

أرضـنا الـطيـبـة كل اخليـر وأن يـحفظ
أبــنــاءهــا ويـــجــعل أيــامـــهم مــزدانــة
ومـكلـلة بـالـسعـادة والـتوفـيق). وكان
امــام جــمـــعــة الـــنــجف صـــدر الــدين
الــقــبـانــچي قــد عــد أسـتــغالل أعــيـاد
ــــيالد بــــاخلالعــــة واجملــــون أمــــراً ا
ألن ثــقـــافــتــنــا ــنــوع في الـــعــراق 

إسالمية .
 وقــــال الـــــقــــبـــــاجني فـي بــــيــــان ان
ـفـاوضـات بـ إيـران والـسـعـوديـة (ا
تــــهـــدف الـى نـــقــــلـــهــــا من احلــــضن
االمـــريــكـي الى احلـــضن االسالمي )
مـحذرا من (إسـتـغالل مـنـاسبـة أعـياد
ـــيـالد و رأس الـــســــنـــة  حــــيث أن ا
نـوعة في العراق اخلالعة واجملون 

ــسـيـحـيي ). بـدوره  بــارك احلـكـيم 
ـسـيح الـعـراق والـعـالم ذكـرى والدة ا
كن تشكيل عليه السالم . وقال انه (
) مشدداً حكومة في غضون أسبوع
على (ضرورة وجـود برنـامج حكومي

خدمي).
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وأضـاف (عـلى جمـيع الـقـوى الـفـائزة
على إختالف مستويات الفوز اإلتفاق
عــلـى بــرنـــامج حــكـــومي تـــقــتـــنع به
وتـتحـمل مـسـؤوليـته وتـكون شـريـكة
بـاحلـكـومـة لـتعـلن ذلـك بشـكل واضح
أمــــام الـــشــــعب لــــتــــبـــقـى األطـــراف
شاركة في ـقتنعة با السياسية غير ا
مـانـعـة إذ ليس ـعـارضـة أو ا خـانة ا
كل من اليشارك فهو معارض) واشار
الى اننا (نـعتـقد أن التـباني على ذلك
ــكـن أن يــكـــون مـــشــروعـــا يـــجــمع
العراقي ويشـكل حكومة في غضون
سـيح لـيس ) مـؤكـدا ان (ا أسـبـوعـ
ـا لـلبـشـرية إ لـلمـسـيحـيـ وحدهم 
جـــمـــعـــاء)  مـــبـــيـــنـــا ان (أصـــحــاب
الــديــانـات الــسـمــاويـة يــنـتــمـون إلى
مـدرســة واحـدة ومـشـتــركـات كـثـيـرة
سيـحي ـسلمـ وا وكبيـرة جتمع ا
سـتوى الـعقـائـدي والتـاريخي علـى ا
ــصـالح واإلجــتــمــاعي وجتــمـعــنــا ا
شـتـركة حـيث انتـماؤنـا لهـذا البـلد ا
وهذا العنـوان الكبيـر للعراق) وتابع
(قد نختلف في الديانة أو القومية أو
ناطقي لكننا اإلنتماء العشائـري أو ا
نـتـوحـد جـميـعـنـا بـالـعـراق ويـرفرف
العـلم العراقـي فوق رؤوسنـا جمـيعا

ألن ثــقـافــتـنـا إسـالمـيـة  ونــحـذر من
إقـامة بـرامج تـسيء لـتعـالـيم الدين 
داعـياً األهـالي نـع ذلك)  والـقـانـون 
ــنع إقــامـة ــواكب الى (الــوقــوف  وا
مــهـرجـانـات خــلـيـعـة في مــحـافـظـات
اجلنـوب  ومطـالبـة  حكـومة الـنجف
احملـليـة الى إتـخاذ إجـراءات مـسبـقة
نع إقامـة أية فعالـية تسيء لـقدسية
احملـافـظـة  وتـطـبـيق قـانـون قـدسـيـة
ــقــدســة) وهــنــأ الــقــبــاجني ــدن ا ا
ــســيح فـي ذكــرى مــولـده  (اتــبــاع ا
ـنـاسـبـة ومـبـاركـاً لـلـمـسـلـمـ هـذه ا
ـسـيح عـلـيـة والسـيـمـا ان ا الـطـيــبـة 
السالم  كان رمزاً للقدسية والطهارة

واالرتباط بالله). 

ــعـاجلــة نـقص احملــوالت الـصــغـيـرة
ــــــكن ســـــعـــــة 250 كـي ڤي  الــــــتي 
اسـتــثـمـارهـا بـالـتـنـسـيق مع الـدوائـر
الـبـلـدية وديـوان احملـافـظـة لنـصـبـها
لــتـتـكـفل بـفك االخــتـنـاقـات ومـعـاجلـة
ـتـكررة وحتـس وضع اإلنـقطـاعات ا

شبكة التوزيع).
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وأضـاف ان (الـوزارة ماضـيـة بـإكـمال
خط  خــيـرات - حــيـدريـة  –قـادســيـة
لتـخـفيف االحـمال عن مـنطـقة الـفرات
األوسط  مع توفـر محطـات حتويـلية
بواقع سبع محطات سعة  400 و 132
كي في  ال إتاحـة الفـرصة للـمحـافظة
نتجة) وتابع ان وتصريف االحمال ا
سيب (هنـاك توجهـا لتأهـيل محطـة ا
ـسـيب احلـراريـة الــغـازيـة ومـحـطــة ا
إلعـطــاء زخـم أضـافـي لـلــمــحــافــظـة)
ومضى الى القول ان (الوضع احلالي
ـاضــيـة ـواسـم ا لــبــابل افـضـل من ا
لــدأب الـوزارة عــلى تـأهــيل مـحــطـتي
احلــيــدريـة واخلــيـرات  ولــكن تــبـقى
النتائج مرهونـةً بوضع ومقدار الغاز
ورد  حيث تـتناسب امـدادات الغاز ا
طــرديــاً مـع حــجم االنــتــاج وســاعـات

التجهيز).  UI¡∫ وزير الكهرباء خالل لقائه السفير اإليراني لدى بغداد

احملافظ أو مع البلديات). في غضون ذلك
 أقــامت دائـرة الـعــمل في مـحـافــظـة الـنـجف
ـدني  ندوة بـالـتعـاون مع مـديـرية الـدفـاع ا
بشان كيفية استخدام مطفأة احلريق وطرق

السالمة واألمان. 
 وقال مدير الدائرة قيس الشبالوي في بيان
تــلـــقــته (الـــزمــان) امس ان (وحـــدة الــدفــاع
ــدنـي في دائــرة الـــعــمل وبـــالــتـــعــاون مع ا
دني في احملـافظـة  أقامت مديـريـة الدفـاع ا
نتسبـيها  من اجل التعرف ندوة تطويريـة 
ـــخـــتـــلف عـــلى طـــرق الـــسـالمــة واألمـــان 
انواعها) مبينـاً ان  (اغلب منتسبي الدائرة
شـاركوا فـي النـدوة  إذ  خاللـهـا منـاقـشة
آلية الـتعامل مع احلرائـق وكيفيـة استخدام
مطفأة احلريق وتقـليل اخلسائر) من جهته
ـدني عـلي ـنـسـق اإلعالمي لـلـدفـاع ا  قـال ا
التعريف تويج  ان (التـهدف من الندوة هـو 
بــأنــواع احلـرائـق وطـرق الــسالمــة واألمـان
ـــطــافـئ ومــســاو وكـــيــفـــيــة اســـتــخــدام ا
واضيع التي طافئ  وعدد من ا ومحاسن ا
ــهـنــيـة  ودور تــصب في مــسـار الــسالمـة ا
ــدني بــاحلــد من اخملــاطــر  كــمــا الــدفــاع ا
دني اسـتـعرض عـددا من عـمـليـات الـدفـاع ا
ـديـريـة في اخـمـاد احلـرائق الـتي نــفـذتـهـا ا
الـــتـي حـــدثت في مـــنـــاطق مـــخـــتـــلـــفـــة في

النجـف). 

من ذوي اإلعـاقـة أو من مـسـتـحـقي احلـمـاية
ي الــدخل الــذين هم االجــتــمــاعــيـة من عــد
ضمـن خط الفـقر وسـيكـون هنـاك موقـفا من
أجـل إنـصـاف هــذه الـشــرائح ألنـهــا تـعـاني
بـســبب قــلــة الــدخل وفــرص الــعــمل وأمـور
أخــرى) ولـفت الى ان (هــنـاك أعــداداً جـيـدة
مـن الــذين أعــلن شــمـــولــهم من ذوي الــدخل

احملدود).
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مــــبـــيـــنـــاً أن (الــــوزارة زودت احملـــافـــظـــات
والــبــلــديــات بــقــاعــدة بــيــانــات مــتــكــامــلــة
للمسـتفيدين من شبـكة احلماية االجـتماعية
وكــذلك من ذوي اإلعـاقــة أيـضـا مــنـذ نـحـو
عام و ارسالها مرة أخرى الى احملافظات
والــبــلـــديــات ووزارة اإلعــمـــار واإلســكــان)
ومـضى الى الـقـول ان (الوزارة لـديـهـا جلـنة
مشكلـة بهذا األمر ونـتوقع أن األسماء التي
ستعـلن سيكـون من بينـها عدد البأس به من
مـــســتـــحــقـي احلــمــايـــة االجــتـــمــاعـــيــة من
شـمولـ باألراضي) مـشيـرا الى ان (قرار ا
مـجلـس الوزراء بـتـوزيع األراضي الـسكـنـية
ــاضـيــة بــشــمــول مــســتـحــقي ــدة ا جــاء ا
احلمـاية االجـتمـاعيـة وذوي االعاقـة بتوزيع
األراضي الـــســكــنــيـــة ونــحن مـــســتــمــرون
ـتابـعـة هـذا األمر سـواء مع وزارة اإلعـمار
واإلسـكــان أو مع احملـافـظــات أو مع مـكـاتب
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أكد وزير العـمل والشؤون االجتـماعية عادل
الركـابي  أن الـوزارة واجهـت صعـوبات في
تـوزيع الـدفـعـة األخـيـرة من رواتب احلـمـاية
االجــتــمـــاعــيــة وذوي اإلعــاقـــة خالل الــعــام
مــؤكـدا الــبـحث عـن الـيــة لـتــوسـيع اجلـاري
الشمـول بالرعـاية.وقال الركـابي في تصريح
امس ان (موازنة العام اجلاري أجحفت حق
الوزارة والسيمـا هيئتي اإلعـاقة و احلماية
االجتـماعـية بـعد أن خـفضت مـوازنتـهما من
قـبـل مـجـلس الـنـوابــالـسـابق  إلى أكـثـر من
ـوازنـة الـتي خـصـصـتـهـا احلـكـومة ثـلـثي ا
ـا أدى إلى عـدم قدرة الـوزارة عـلى شـمول
أعداد جـديدة خالل الـعام احلـالي) واضاف
ان (الـوزارة واجـهـتـهـا صـعـوبـات في سـداد
الــدفـــعــة األخـــيـــرة من الــرواتـب خالل هــذا
الية ساعدت العام) مشيـرا الى ان (وزارة ا
بسد العـجز في راتب احلماية االجـتماعية)
قبل لو واستطرد بالقول ان (موازنة العام ا
عُـرضـت في مـجـلس الـوزراء فــسـيـكـون لـنـا
وبـذلك تـنصف مـوقف بـصـرف حق الـوزارة 
حقوق مستحقي احلماية االجتماعية وهيئة
ذوي اإلعاقة) مؤكداً أن (هناك أعداداً كبيرة
ولـم يتم ن اسـتـكـمـلـوا جـميـع اإلجراءات 
الية سواءً شمولهـم بسبب التـخصيصـات ا
تـفرغ عِيـن ا عاقـ أو من ا كانـوا من ا
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في االعراف الدسـتورية أن حـرية الفكـر والرأي مكـفولة ولكل إنـسان حق التـعبير
عن رأيه قوال أو كـتابة  وغـير ذلك من وسائل النـشر ومن هنـا اعلن رأيي كمواطن
رحلة فكر د. عـبد احلس شعبان لـرئاسة الوزراء في ا محب لوطـنه  ترشيحي ا
ـوقع  وبالعودة الى كتبه القادمـة  فالرجل يتمـتع بكل الصفات الـتي تؤهله لهذا ا
الـتي جتـاوزت اخلمـسـ مـؤلـفاً في مـخـتـلف اوجه الـنـشاط اجملـتـمـعي والـثـقافي 
ية في كبـرى اجلامعات الرصـينة العربـية والدولية  وعالقاته ومحاضـراته األكاد
تقدة  وزعة على خارطة الـعالم  وذاكرته ا ختـلف القوى الفكريـة والسياسيـة ا
تقدم للعقول القـادرة على توحيد الشعب وفق رؤى بعيدة عن ـصاف ا جتعله في ا
ـتـكئ على حـضـارة تمـتد الى االثـنيـة والعـنـصريـة والطـائـفيـة حتت عـباءة الـعراق ا

    . آالف السن
ان حـرية الـرأي والتعـبيـر الذي اعلـنته بـترشيـحي د. شعـبان تنـطوي في اعـتقادي
وفـهــمي  عـلى حــقـ مـتــكـامـلــ األول "حق حـريــة الـرأي " والـثــاني " حق حـريـة
ـارسـة أحـدهمـا دون اآلخـر فـحـرية كن الـفـصل بـيـنـهمـا أو  التـعـبـيـر عنـه" وال 
رء من مرحلة اعتناق الرأي وجبهما ينتقـل ا التعـبير هي انعكاس حلرية الـرأي و
ـا اعتـقد  في ضـوء  ما نـلمسه إلى مـرحلـة التـعبـير عن مـحتـواه  لذلك جـاهرت 
من صـراعات واضـحة ومـخفـية  الـتي استـعرت بعـد االنتـخابـات  وما يـعقـيها من

سعي الختيار رئيس للوزراء. 
اجـد في د. عبـد احلسـ شعـبان  الـقدرة عـلى التـخطـيط ورسم االستـراتيـجيات 
وهـذه الـصفـة أظـنهـا من أهم مالمح رئـيس الـوزراء  وهي أن يفـكـر أكثـر وأعمق 
ـسـؤول عن  تـوزيع األدوار وبـشـكل مـبـتـكـر كونـه قـائـد الفـريـق الـتنـفـيـذي االول وا

ووضع التكتيك وحتديد األهداف.
نصـيحة لوجه الله اوجـهها للـكتل واالحزاب .. ان العـراق بحاجة الى رئيس وزراء
ـزاج الشـعب .. رئـيس وزراء  يـتمـتع بـشخـصـية بـعيـد عن اسـماء لـم تعـد مـريحـة 
راقـيـة بــعـيـداً عن الـقـلـق والـعـصـبـيــة وقـادر عـلى اتـخـاذ الــقـرارات احلـاسـمـة في
األوقات الـتي تتطـلب منه ذلك  وغيـر محسـوب على جهـة سياسـية  وهذا من اهم
ـسـتوى مـطـالب الشـعب  ويـكـون واسع الـثـقافـة ومـتـابع جملـريات االحـداث عـلى ا
احمللي واخلارجي  ومـرناً بـعيداً عن الـتصلب والـبيروقـراطية والـتشنج الـوظيفي 
ـوقع  ويـتكـسب من ورائه  وعـلى اكـتـفـاء ذاتي عزيـز الـنـفس حـتى ال يـطـمع في ا
ولديه قـدرة على التـواصل اجليد  وعـلى دراية  بـاخلطابـة والتـأثير  ومـتمرس في
مهارات االتـيكيت والـبروتوكـول والعالقات الـعامة.. وهـذه الصفـات اجدها مـتوفرة

فكر شعبان  العراقي االصيل. في ا
ومـن مالحظـتي عنه  وهي نـابـعة من جتـارب شخـصيـة ومـشاهـدات عيـانيه أن  د.
شـعبـان مـثـال للـمـستـمع اجلـيـد  ورئيس الـوزراء  الـناجح عـلـيه ان يـعرف من أين
شورة  ويستمع للخبـراء في فريق عمله كل في مجال اختصاصه  وهي يأخـذ ا
وهبة خطوات تـسرع في البناء احلديث لدولة اتعبها الوهن  وايضا  انه يتمتع  
التـنظيم  وهي صـورة بهيـة لإلنسان الـذكي  ومعروف ان اي مـسؤول كبـير بدون
وهـبة  يفقد قدرته في السيطرة على أمور العمل ويفقد أيضا احترام وتبعية هذه ا

. رؤوس ا
لقد سمعته مرارا وهو يقول : ان  الوعود بتحس قدرة الشعوب  والعيش برخاء
وآمـن وســعــادة   دون احلـديـث عن اآللــيــات واإلجــراءات الــتي حتــقق ذلك تــبــقى
وعـوداً مـفــرغـة  وقـد صـدق كالمه  فــنـحن سـمـعــنـا كـثـيـرا عن الــتـطـور احلـيـاتي
للـشعب  لكن واقع احلال  يؤكـد العكس  فنسـبة الفقر زادت على
ـائة  واالمية استـشرت السيمـا في اوساط الشباب   30با
وهم  عمـاد بنـاء الدولـة  وتعـاطي اخملدرات اصـبح ظاهرة
عـــمــيـــقـــة األثــر عـــلى  ســـطح اجملــتـــمع  وجـــرائم الـــقــتل

والسرقات في ازدياد مخيف .
. .. والله من وراء القصد .

فم مفتوح .. فم مغلق
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الــدبـلـومــاسـيـ وتــبـادل احملـاضــرين والـدارسـ في
ــشـتــرك بــ الـبــلــدين) واشـاد مـجــاالت االهــتـمــام ا
الـتـمـيـمي (بـالـطريـقـة احلـديـثـة الـتي يـنـتـهـجـهـا مـعـهد
اخلـدمـة في عـمله) مـوجـهـا (دعـوة للـجـانب لـلـصربي
لزيـارة العراق من أجل اسـتمـرار العمل والـتعاون في
أعــربت اجملــال الــعـــلــمـي والــثــقـــافي) من جـــانــبــهـــا 
ـية الدبـلومـاسية مـيلـوسافـلفيج عن (اسـتعـداد األكاد
ــشـتــرك مع مــعـهــد اخلـدمــة في مــجـاالت لـلــتـعــاون ا
الكـات الوزارة في الـتـطـوير الـعـلـمي وبـنـاء الـقـدرات 
واالستـمـرار في تبـادل الـزيارات واقـامة كـال البـلديـن 
الـدورات وورش الــعـمل وحتــديث أسـالـيـب الـعـمل في
ــشــتــرك الـتي وضــعت من اجملــاالت ذات االهــتــمـام ا
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بــحـث وكــيل وزارة اخلـــارجــيـــة لــشـــؤون الــتــخـــطــيط
الـسـيــاسي وعـمـيـد مــعـهـد اخلـدمـة اخلــارجـيـة وكـالـةً
ـيـة الـدبلـومـاسـية صـالح التـمـيـمي مع عـمـيدة األكـاد
الصربـية ميـرسانا مـيلوسـافلفيـج تفعيـل مواد مذكرة
. وقــال بـيــان لــلـوزارة تــلــقـته الــتــفـاهم بــ اجلــانـبــ
(الـزمان) امـس ان (التمـيمـي وميـلوسافـلفـيج  نـاقشا
خـالل اللـقاء الذي جـمعـهمـا في بلـغراد  تـفعـيل مواد
ـيـة مـذكــرة الـتـفــاهم بــ مـعـهــد اخلـارجــيـة واألكــاد
ـعلـومات الدبـلـوماسـية لـعام  2014 من خالل تـبادل ا
فـي بـرامج الــدراسـة وحتـديث أســالـيــبـهـا فـي مـنـاهج
عهدين إضافةً إلى السعي إلقامة التـدريس في كال ا
دورات تـدريــبـيــة وحـلــقــات دراسـيــة خـاصــة بـتــأهـيل
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مـا كنـا نـتمـنى أن يـكون واقـعـنا الـعـربي في زمن االسالم الـسيـاسي بـهذا الـشكل
ـا بقي من أحالمنا  بعد أن جربنا الذي ينـدى له اجلب  بينما هم األمل األخير 
ينا ويـسارا  واحلصيلة فشل ذريع لم جنن منها في سابق عـهودنا أنظمة شتى 

سوى الويالت والتخلف وبؤس العيش .
واستبـشرنا خيرا بقـدومهم  وقلنا : آن للـعدالة أن تتحقق  ولـلمواطنة أن تشيع 
ـهـد  ألـيس هم اجملـاهـدون من أجل تـطـبـيق قـيم الـسـمـاء عـلى  ولـطـريق الـله أن 
األرض  وانهم الـزاهدون بكل شيء  وان السلطة الـتي كافحوا من أجل اعتالئها
ال يـبتـغـون منـها مـاال او جـاها او مـنـصبـا  بل خـدمة الـنـاس واالرتقـاء بـالبـلدان 
اليـ لم يكن واحلفـاظ على نـصوع صـورة االسالم  لـكن الربـيع الذي انـتـظرته ا
اال سرابا  وان خـريفـا مرا البـد أن يتـذوقوه قسـرا  واذا باجلـموع  نـفسـها التي
نافي وأمـاكن التهـميش  انتـفضت ضدهم  مـطالب استقـبلتـهم باألحضـان من ا
بـاجـتــثـاثـهم حــتى ال يـبـقى مــنـهم أثـرا  وهــكـذا فـقـدنــا األمل بـاجلـمــيع  الـعـمالء
واجهة اجملهول  ال نعـرف لإلنسان قيمة  وال ناضـل واجملاهدين . وصرنـا  وا

للدولة هوية .
وهذا مـا يُراد لـنا أن نـكون عـليه دون أي خـطو لألمـام  وسيـحرص األعـداء الذين
تعرفـون على بـقائه  فقـد جربـوا معنـا كل ألوان الـسياسـة  وانتـهوا الى ان أعمق
تمزيق لـألوطان وضياع لـلشبان سـيكون على يـد اسالمي مخـتلف في كل شيء
ـقـراطـيـة من الــهالل الى الـوضـوء  فـكـيف احلــال عـنـد الـبـاسـهم جــبـرا ثـوب الـد
هـلـهل الـذي يتـعـذر عـليـهم فـصـاله علـى مقـاس واقـعنـا وثـقـافتـنـا  مع ان جـوهر ا

مضمونه ال يتقاطع مع عقيدتنا ? . 
في روح االسالمـيـ دكتـاتـورية صـارمة تـنـبع من تطـرفـهم بصـحـة ما يـرون  لكن
ـقراطية صـراحة  فرفعـوا كذبا شعـارها عاليا عاداة الد الزمان مـا عاد مناسبـا 
ـوت بـالسـلـطة  يـسـعون لـهـا بشـتى الـسبل  وأن  بيـنـما جـمـيعـهم راغـبـون حد ا
أمـسـكــوهـا لن يـغـادروهـا حـتـى احـتـراق الـبـلـدان . فـمــا فـوق الـطـاولـة وجه مـزيف

قراطية  وما حتتها دكتاتورية حترك األشياء بحسب الهوى .  للد
قـراطيـة مجـاال النتـعاش الـطائـفيـة واحملاصـصة ألـيس من التـناقض أن تـكون الـد
ة واعتالء الفـاشل دوائر صـنع القرار وما يتـبعه من شيوع لـلفساد وتـفش للجر
قـراطيـة بعـد قـرون من النـضال حتـقيق واطـنـة ? بيـنمـا أُريد بـالـد وانـتهـاك لقـيم ا
ؤسسات  لكن شـيئا من ذلك لم يتحقق في العدالـة وتقديس االنسان وبنـاء دولة ا
ؤخـرة حتضرا  وفي بالدنا  وبـدل ان نرتقي في اجـوائهـا  وجدنا أنـفسـنا في ا

قدمة فسادا.  ا
ألـيس مـن الـغـرائب أن تـشــهـد جتـارة اخملـدرات روجــا في زمن االسالمـيـ  وأن
را  والـشـبـاب مـرتـعا  حـتى بـلغ عـدد الـضـحـايا  17  الف شـاب تـكـون الـبالد 
ضحك أن يُـتهم مـعمم بـالفسـاد  وهو الذي بحـسب ما اعلن مـؤخرا . ألـيس من ا
جنـلسه في مـقدمـة صفـوفنا  وتـنحـني لعـمامته الـرؤوس  ونصـغي بكل جـوارحنا
هـموس  بينما يعلوا صراخهم حملـاربة الفنون  والتضييق على احلريات لكالمه ا

االجتماعية ومظاهر البهجة  ال يريدون للفرح مكانا في حياتنا .
ـقـراطـيـة من ــأزق خـانـقـا والـصـورة قـاتـمـة  أخـرج لـنـا رعـاة الـد ولـكي يـصـيـر ا
الكهـوف اسالما ال يشبه اسالمنا  متخلف في فكره  عصري في تقنياته  خبير
ـواقع االلـكتـرونيـة  مـاهر في أسـالـيب االقنـاع  لـكنه يـتـغابى في فـهم مـعنى في ا
اإلخـوة في الـوطن والـعـقـيدة   اسـتـبـدل عـدونـا الـذي عـلى مـرمى بـصـر بـآخر من

جلدتنا .
ـدمر أخـشى مـا نـخشـاه من أفـعـالـهم  لـيس الـفشل فـي قيـادة الـبالد  فـالـواقع ا
رأينـاه  وال نتوقع له تعافيا  بل تشويه صورة االسالم في األذهان  وهذا ما بدا
جـلــيـا لـدى شـبـابــنـا بـعـد ان كــان مـقـتـصـرا عــلى مـا هـو خـارج
احلـدود  وسـيـبــني األعـداء عـلى ذلك لـيـجـعـلـوا من االسالم
ـة  فيـتنصل شـبابـنا منـها  او عـدم الكشف تهـمة او جر
عن دينـهم عـندمـا تكـون لهم في ذلك حـاجة . ومع خـطورة
ما نـتوقع على مستقبل دينـنا  ال يعيره االسالميون باال 

ال الذين يعملون في الظلمة وال العامل في النور .

كالم أبيض
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طـرحت الـشـركـة الـعـامـة لـصـنـاعـة
ـسـتـلزمـات الـطـبـية في االدويـة وا
سامراء  الـتابعة لـوزارة الصناعة
ـعـادن  مـنـتـجـا دوائـيـا جـديـدا وا
لــــــــعـالج الــــــــرشـح واآلم الـــــــرأس
واجلـسم. واطــلـعت (الـزمـان) عـلى
بـوست مــنـشـور في مـوقع الـوزارة
عــلـى فــيــســبـــوك امس  جــاء فــيه
(طــرح الــشــركــة مــنــتــجــا دوائــيــا
جــديــدا بــأسم ســامــادول  لــعالج

الرشح واآلم الرأس واجلسم). 

بـــحــثَ الـــوزيــر في غـــضـــون ذلك 
منـهـل عزيــز اخلبــاز  مع بُلـغاريا

آفاق التعاون الصناعي . 
وقال بيان تـلقته (الزمان) امس ان
(اخلــبـاز الـتـقـى في مـقـر الـوزارة 
الـقائم بـأعمـال السـفارة الـبُلـغارية
لــــدى بــــغـــداد وأعــــضــــاء شــــركـــة
ڤـازوڤـيـكي مـاشـينـوسـتـرويـتـولني
ـتــخـصـصـة زاڤـودي الــبُـلـغــاريـة ا
بـحـضـور بـالـصـنـاعــات احلـربـيـة 
نــائب رئـــيس هــيـــئــة الــتـــصــنــيع
احلــربي عـلـي فـخـــري ومـديـر عـام

الـدائـرة الـفنـيـة ومـعاون مُـديـر عام
دائرة التطوير والتنظيم الصناعي
ورئـيس قـسم اإلحتـادات في دائـرة

اإلستثمارات بالـوزارة).
w UM  ÊËUF

واضـاف ان (اللـقاء شـهـد التـباحُث
بـشأن إمـكانـية الـتعـاون في اجملال
الصناعي ب الـعراق وبُلغاريا من
خِالل الــــشــــراكــــة واإلســـتــــثــــمـــار
وإمــكــانــيــة نــقل الــتــكــنــولــوجــيــا
الــصــنـــاعــيــة احلـــديــثــة) وأعــربَ
اخلـبـاز عن أمـلهِ (تـعـزيـز الـعالقات

الصـنـاعـيـة بـ الـبـلـدين) مُـشـيراً
إلى أنَ (الــعــراق بــلــد غــني ولــديه
وإن فُــرص إســـتــثــمـــاريــة واعــدة 
ـتـطورة بـلـغـاريـا تـعـد مـن الـدول ا
صــنـاعــيــاً في مـجــال الــصـنــاعـات
ـدنـيـة واحلـربـيـة الـتي بـاإلمـكـان ا
اإلستـفادة من خـبراتـها  والسـيما
إنَ الــقـوانــ الـعــراقــيـة مــنـاســبـة
لـــتــفـــعـــيل دور اإلســـتــثـــمـــار بــ
الــبــلــديـن) وتــابعَ انه (بــاإلمــكــان
اإلتـفـاق عـلـى آليـة مـعـيـنـة يـتم من
خِاللها نقل الـتكنولـوجيا اخلاصة
بالصناعات احلربية داخل العراق
إذ أنَ احلـــكـــومـــة لــــديـــهـــا رؤيـــة
واضـحـة في بـنـاء صـنـاعـة حـربـية
إضــافــة إلـى الــتــعــاون في مــجــال
الــــبـــــصــــريـــــات والــــكـــــامــــيــــرات
ومــنـظـومـات الـدرون والـكـامـيـرات
احلرارية) مشدداً على أن (العراق
بــــحــــاجــــة مــــاســـة إلـى األعــــتـــدة
قـذوفات بأنواعـها اخملتـلفة عن وا
طريق الشـراكة السـتراتيـجية على
ــدى الــطـويــل) مـؤكــدا (أهــمــيـة ا
هنية التعاون في مجال السالمة ا
حــيث تـطــمح الـوزارة إلـى إنـشـاء
مركز لتدريب وتـأهيل العامل في
الــشـــركــات بـــشــأن آلـــيـــات الــرفع
واألجــسـام الــدوارة والـتــعـامل مع
واد الـكـيـمـيـائـيـة اخلـطـرة  كـما ا
تــســعى إلـى الــتــعــاون في مــجــال
ــــعــــدات تــــوفــــيـــــر األجــــهـــــزة وا
ُـسـتـلـزمات اخلـاصـة بـالـسالمة وا
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اقــر نـائب مــحـافظ دهــوك بـعــدم وجـودة
ــنــاطـقــهم عــودة حـقــيــقــيــة لــلــنــازحــ 
االصلـية  في ظل الـتقـديرات  الـرئيـسية
ـهـجـرين الـتي تـرد من وزارة الــهـجـرة وا
في احلكومـة العراقيـة االحتادية  واشار
شــمــعــون شـلــيــمــون  في حــديث خـاص
جلــــــريـــــدة (الـــــزمـــــان )  ان دعم  وزارة
ـــهـــجـــرين في احلـــكـــومــة الــهـــجـــرة و ا
االحتـــاديـــة  اصـــبح قـــلــــيال  لـــشـــرائح
  بـعد فـرضـيـة عـودة االغـلـبـية الـنـازحـ
ناطقـها لكن  الواقع عـلى االرض يشير
لــعـــكـس تــلـك الـــتـــقــديـــرات الـــواردة من
الوزارة  حيث قام الكثير من  النازح
بــاجـراءات الـعــودة عـلـى الـورق لـكــنـهم 
بقـوا في اخمليـمات او في دور مـستـاجرة
من قـبلـهم في مـحافـظة دهـوك بـوحداتـها
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اإلدارية فـمن مـجـموع 39 الف عـائـلة من
الـنـازحـ فـقط عـادت 9 الف عـائـلـة الى
ديــارهــا والــبــاقي مــازالــوا ضـمـن حـدود
محافظـة دهوك كما ان هـناك اكثر من 88
الف عائلة من الالجئ من خارج العراق
حيث  ابـرز  شلـيمـون  ان  تلك االعداد
تــشـكل ضــغـطـا  ثــقـيال فـي هـذا اجلـانب
ــكن مـعـرفــة الـتـفــاصـيل الـدقــيـقـة من و
ـهـجـرين اضـافـة خالل دائـرة الـهـجـرة وا
الى وجود  عـودة عكـسية من قـبل بعض
النازحـ من ديارهم الى مـحافـظة دهوك
بــســبب قـلــة اخلــدمــات والـوضـع األمـني
الغـير مـستـقر في مـناطق كـثيـرة واهمـها
قــضـاء سـنــجـارالــتي تـعــاني من الـوضع
األمني الغـير مسـتقر والهـجمات الـتركية
والصراع السياسي  حيث يرفض معظم
اهـالي الـقـضـاء الـعـودة الى ديـارهم. الى

ذلك ابرز نائب محافظ دهوك تفاصيل عن
زيارته االخيرة لقـرية الداودية اشار الى
قـام االول تـفقـدية ان الزيـارة كـانت في ا
ــنـطــقــة اضـافــة لــزيـارة ادارة لــعــوائل ا
مخـيم الالجـئ ولـفت شمـعون شـليـمون
الى ان مـــعــــظم الــــقـــرى والـــبــــلـــدات في
محافظة دهوك  بشكل عام تعاني من قلة
اخلـــدمــات حــالــهــا حـــال كل الــعــراق من
اقــصى شــمــاله الى اقــصى جــنــوبه لــكن
ــعــانـاة تــتـضــاعف عــنـد بــعض الــقـرى ا
والقـصـبات الـتي تتـحـمل عبء اخمليـمات
ـثال) ما ففي مخـيم داودية (عـلى سبيل ا
زال هنالـك اكثر من 600 عائـلة بـاقية في
ذكور اخمليم رغم ان  استـيعاب اخملـيم ا
تبلغ 800 عائـلة اي ان نـسبـة العـــــــودة
ـــنـــظـــمـــات هـي اقل من الـــربـع رغم أن ا
الـدولــيــة واحلــكــومــة الــعــراقــيــة قــامـوا

ـســــــاعدات لـهذه بايـقـاف برامج دعم وا
اخمليــــــمات. 

وهذا هـو ثـــــقل اخـر يضـاف الى معـاناة
اهل الــقــرى والــقـصــبــات ويــتـســبب في
شحة اخلـدمات األسـاسية مـؤكدا في هذا
احملـور  الى اعــادة نـظـر وحــسـابـات من
هـجـرين العـراقـية قـبل وزارة الهـجـرة وا
ـناطقـهم  فبسبب بشان عـودة النازح 
الـبــطــاقــة الـتــمــويــنـيــة قــام الــعــديـد من
الـنـازح بـتـسـجـيل الـعودة وفـي الواقع
هم باقون في اخملـيمات وبـعضهم عادوا
الى مـنـاطـقـهم لـكـنـهم مـالـبـثـوا ان عـادوا
لالسـتـقـرار من جـديـد في اخملـيـمـات مـرة

اخرى.
وبــشـــأن مـــا شــهـــدته قـــريـــة شـــيــوز من
احـداث وصـدامـات مـؤخـرا  اشـار نـائب
محـافظ دهوك الى ان قـرية سـيجي ومار
يـــاقــــو لم تـــخـــرج
مـنــهـا مــظـاهـرات
ـــــــــطــــــــالـــــــــبــــــــة
 لــكن بــاخلــدمـات
كان هناك طلب من
كال القـريتـ لرفع
الــتــجـاوزات عــلى
شـبــكـة الــكـهــربـاء
ــاء من قــبل مـا وا
يقارب 300 عائلة

 . من النازح
و تــــــــــــــقــــــــد
الــــــــــطـــــــــــلـب الـى
قائـمـقــــــام قـضاء
سميل وهو بدوره
قــــام بــــزيــــارتــــهم
ووعـــــــــــــــــــــــــــدهــم
بـــالـــنـــــــــظـــر الى
الوضع اخلـدماتي
في القريـت مـنها
االهـــــــتـــــــــــــمــــــام
ــؤديـة بــتــعـبــيــد الـشــوارع اخلــارجـيــة ا

شمعون شليمون

دول اجلـوار الـتي سـتـطـبق قـريـبـا
ـصــادقـة عــلى أرض الــواقع بـعــد ا

عليها من قبل مجلس الوزراء). 
من جــــهــــة اخــــرى  تــــرأس وزيــــر
الــزراعــة مــحـــمــد كــر اخلــفــاجي
ــنــاقــشـة اجــتــمــاع هـيــئــة الــرأي 
تــسـهــيل نـقل الــذرة الـصــفـراء بـ
لف جتـهيز احملافـظات والشـروع 
األســــمــــدة بـــالــــتـــعــــاون مع وزارة

عادن.  الصناعة وا
وقـال بيـان لـلوزارة تـلـقته (الـزمان)
امـس ان (اخلـــــــــفـــــــــاجـي تــــــــرأس
االجتـماع  بـحضـور وكيال الوزارة
اإلداري مــهـــدي ســـهــر اجلـــبــوري
والفـني ميثـاق عبـد احلس عـبيد
ستشـارين رائد احلداد و مهدي وا
ضــمــد الــقــيــسي ورئــيس االحتـاد
الـعـام للـجـمـعـيات الـفالحـيـة حسن
نصيف الـتميـمي وأعضاء اجمللس
وعــــدد من اخملـــتـــصــــ بـــالـــشـــأن
وشـــدد اخلـــفــاجـي عــلى الــزراعي)
(ضرورة مـواصلـة العـمل للـنهوض
بـــالـــواقع الــــزراعي) مـــشـــيـــراَ الى
(حـضـور اجـتــمـاع الـسـتــراتـيـجـيـة
الـوطـنــيـة لـلــمـيـاه الــذي عـقـد  في
ــنــاقـشــة تــوفــيـر ــائـيــة  ــوارد ا ا
ــائـيــة لــضـمــان جنـاح احلــصص ا
اخلطـة الزراعـية الـشتـوية لـلموسم
الـــــزراعـي احلـــــالـي) واضـــــاف ان
(خــطط الـــوزارة الـــتي تــســـعى من
ـيـاه خملـتـلف خاللـهــا إلى تـوفـيـر ا
ــنــاطق احملــافـــظــات بــضــمــنـــهــا ا
ـساعـدة الفالحـ ومربي النـائـية 

اشيـة في احلصول على الـكميات ا
ـــيــاه) الفـــتــاَ إلى ـــنــاســـبــة من ا ا
(األضــرار الــتي حلــقـت بـالــفـالحـ
جراء عدم حـصولـهم على االيرادات
ــــائـــيــــة إلتــــمـــام الــــريـــة االولى  ا
والسـيـمـا في مـحـافـظة واسـط التي
تـشـتـهـر بإنـتـاج احلـنـطـة وان هذه
األضرار قد حلقت بالقطاع الزراعي
ـــــيـــــاه وضــــرورة بـــــســـــبـب شح ا
االسـتــمـرار بــتــقـد الــدعم لــلـفالح
الجنـــــــاز اخلــــــطـط الــــــزراعـــــــيــــــة
واالســـــتـــــمــــرار بـــــرفـــــد الـــــســــوق
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أكـدت اللـجـنة الـوطـنيـة لـلمـياه ان
ـــائـــيـــة تـــعـــتـــمـــد ـــوارد ا وزارة ا
اســـالــيب وطـــرق الـــري احلــديـــثــة

ائية. لتقليل الضائعات ا
وقـالت خـلـية االعـالم احلكـومي في
بـــيــان تـــلـــقـــته (الـــزمــان) امس ان
(الـلـجـنـة الـوطنـيـة الـعـليـا لـلـمـياه
عقدت اجلـلسة الثـانية بـتكليف من
رئـــيس مـــجــــلس الـــوزراء رئـــيس
اللـجنة العـليا مـصطفى الـكاظمي
الـتي ترأسـهـا الوزيـر مـهدي رشـيد
بحضـور وزراء الزراعة احلمدانـي 
والبيئة ونائب األم العام جمللس
ـــديــــرين الــــوزراء إضـــافــــة إلـى ا
الــعـــامــ فـي وزارات اخلــارجـــيــة
والـتــخــطـيـط واالعـمــار واإلســكـان
واالشغال والبلديات العامة فضالً
ثل عن ستشـارين و عن هيئـة ا
حـكــومـة إقـلـيم كـردسـتـان) واشـار
احلـمـداني الى (اهـتـمـام احلـكـومـة
ــــيــــاه في ظل حتــــديــــات ــــلـف ا
ائي ـنـاخـيـة والـشح ا الـتـغـيرات ا
الـتي يـعـاني مـنهـا الـبـلـد ألكـثر من
ــرحــلــة جـراء مــوسم خـالل هـذه ا
انـحـسـار األمـطـار وسـيـاسـات دول
اجلــوار) مـؤكـدا ان (االجــتـمـاعـات
ـواجـهـة أي سـتـعـقـد بـشـكل دوري 
ناخية طار في ضوء التغيرات ا
من أجـل الــــــــوقـــــــــوف عــــــــلـى أهم
ــوقف ــســـتــجـــدات ومــتــابـــعــة ا ا
ـالئــمــة ـــائي ووضع احلـــلــول ا ا
والعاجلة واتخاذ القرارات الهامة

ـــــيـــــاه ـــــلـف ا ذات الـــــصــــــلـــــة 
والـتحـديـات الداخـلـية واخلـارجـية
ـلف احلـيـوي) الـتي تــواجه هـذا ا
مـبيـنا ان (الـلجـنة الـوطنـية الـعلـيا
لـــلــمـــيــاه اكــدت فـي اجــتــمـــاعــهــا
تسخير اجلهد احلكومي نحو قيام
ــائـيـة بـاعـتـمـاد أسـالـيب ـوارد ا ا
وطـــرق الــري احلـــديــثــة لـــتــقـــلــيل
ـائية وضـمان وصول الضـائعات ا
ــيــاه لــذنـائب األنــهــر واجلـداول ا
وإيـعـازهـا بإرسـال وفـد فـني مـعزز
وقف ـتابـعة ا ـعدات  باآللـيات وا
فـي االقـلــيم  جـراء الــسـيــول الـتي
اجـتـاحت مـحـافـظـة أربـيل مـؤخراً
تسـاقطة نتـيجة لـغزارة األمطـار ا
ومتـابعـة اخلطـوات التي اتـخذتـها
الــوزارة  بــاالســتــفـادة مــنــهــا في
خــزين الـسـدود وبـحــيـرة الـثـرثـار
ائية وعدها بدايـة لنهاية الـشحة ا

في البالد).
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وشـدد اجملـتــمـعـون عـلى (ضـرورة
احملــافــظــة عــلى بــيــئـة األنــهــر من
الـتلـوث وعـدم رمي اخمللـفـات على
اخــــتـالف انــــواعـــهــــا فـي األنــــهـــر
ــسـطـحـات الــرئـيـســة والـروافـد وا
ــائــيــة إضـــافــة إلى مــنــاقــشــات ا
ومــداخالت أعـــضــاء الــلـــجــنــة من
ـؤسـسـات  الـتي قـدمت مـخـتــلف ا
تقريـراً متكـامالً عن آليـات مواجهة
األزمـــة كـــمـــا  اتـــخـــاذ عـــدد من
همة التي تدعم معاجلة القرارات ا
ــائي ومــلف الـعـالقـات مع الــشح ا

ـــنـــتــوجـــات احملــلـــيـــة مــنـــهــا بــا
مـحــاصــيل احلــبـوب وبــضــمـنــهـا
انـتـاج الــذرة الـصــفـراء والـشــعـيـر

العلفي).
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واوضح البـيان ان (االجتـماع شدد
عــلى حـركـة ونـقـل مـحـصـول الـذرة
وإرسال الـصفـراء بـ احملافـظـات 
ـعــنـيـة بـرقــيـة عــاجـلـة لــلـجــهـات ا
والـسـيـطـرات لـغـرض تـسـهـيل ذلك
) ودعـا اخلـفـاجي خــدمـة لـلـمـربــ
الى (الـعمل عـلى تـشكـيل جـمعـيات

متـخـصصـة في احملافـظات تـتولى
ــسـتــلــزمــات الــزراعــيـة تــســويق ا
لـلفالحـ والـتخـفيف عـن كاهـلهم
وتـــســـهـــيل اإلجـــراءات واحلـــد من
الـــروتــــ والـــزخم عـــلـى الـــشـــعب
وافقة على الزراعية).واشـار الى (ا
ابـرام عــقــد ابــتــدائي بــ الــزراعـة
والصناعة بشأن سماد الداب حل
حـسم مـوضوع الـسـعـر  فضال عن
قبل بشأن ابرام عقد رئيس للعام ا
الســـتالم كـــامل ســـمـــاد الـــيــوريـــا 

الكميات).
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إضافة إلى التعاون في الصناعية 
ـتـحرك مـجـال تـصـنـيـع الـروبـوت ا
ـــعـــاجلـــة األلـــغـــام والــدخـــول في
ـواقع اخلـطــرة) مـن جـانـبه أكد ا
ُديـر التنـفيذي لـلشركـة البلـغارية ا
(اإلســتــعــداد لـــلــتــعـــاون والــعــمل
ــشـــتــرك مع اجلــانـب الــعــراقي) ا
مسـتعـرضاً (إمـكانـيات الـشركة في
نـفذة اجملال الـصنـاعي واألعمـال ا
مـن قـــــبــــــلِـــــهــــــا من خِـالل عـــــرض
ي) مـشـيراً إلـى ان (التـجارة تـقد
والـصـنـاعـة من أولــويـات بُـلـغـاريـا
وإنَ الشـركة لديـها الرغـبة الكـاملة
بــالـتــعــاون مع الــعــراق في مــجـال
الـتصـنـيع احلربـي). فـيـما بـاشرت
الـــشــركـــة الــعـــامــة لـــلــصـــنــاعــات
الـكهـربائـيـة واإللكـترونـية الـتابـعة
بتجهـيز ونصب وتـشغيل للـوزارة 
مـحـطة كـهـرباء مـغـذية لـوحدة اري
ـصــفى الـصــمـود في او الـتــابـعــة 
ــحــافــظـة صالح قــضـاء بــيــجـي 
الــدين .وقـــال مــديــر عــام الــشــركـة
سـفيــان فـوزي اجلـبـوري في بـيان
تلـقته (الـزمان) امس ان (فـريقا من
معمل صيـانة احملوالت الكـهربائية
التـابع إلى مصـنع إنـتاج احملوالت
بــاشــر الـــعــمل بــإزالــة الــبــوردات
ستهـلكة وتنظيف القاعة ة ا القد
ونـــقل الــــبـــوردات مـن األنـــقــــاض 
ــــعــــدات اجلــــديــــدة اخلــــاصـــة وا
بــاحملـــطــة لــغـــرض اجنــاز الــربط
والـــتــشــغــيل والـــفــحص) مــؤكــداً

(إمكانية وإستعداد الشركة لتنفيذ
ستـفيدة جمـيع األعمال لـلجهـات ا
مـن الــقـــطــاعـــ الــعـــام واخلــاص

وحسب الطلـب). 
واجنــــزت الـــــشـــــركــــة الـــــعـــــامــــة
لـلصنـاعات الـهيدرولـيكـية التـابعة
لـلـوزارة  تـصـنيع مـصـدات أمـنـية
ـــبــرم مع قــيــادة ضـــمن عــقــدهــا ا
نـطـقة اخلـامـسة. حـرس احلـدود ا
وأوضـح مـدير عـام الـشركـة أحـمـد
ريـحــان في بـيـان تــلـقـته (الـزمـان)
الكـــات الــــهـــنـــدســـيـــة امـس ان (ا
ـــعـــامل والــورش والـــفـــنــيـــة في ا
الــــتــــخــــصــــصــــيــــة فـي مــــصــــنع
بـاشــرت بـعـمــلـيـات الـهــيـدرولــيك 
الـتـصـمـيم والـتـصـنـيع لـلـمـصدات
األمـنيـة وبـعدد 50 مصـدا لـصالح
ـــنــطـــقــة قـــيــادة حـــرس احلــدود ا
بـرم ب ضـمن العـقـد ا اخلـامسـة 
اجلـــــانـــــبـــــ مـع إجـــــراء بـــــعض

التعديالت).
WOM “ U O u

الفــتــاً إلى ان (األعــمـال مُــســتــمـرة
لـــغـــرض إكـــمــــال الـــعـــقـــد حـــسب
تـفق عـليـها الـتـوقيـتات الـزمـنيـة ا
ـطـلـوبة) ـواصـفـات الـفـنـيـة ا وبا
مـؤكـداً انَ (تنـفيـذ هـذا العـقـد يأتي
ـؤسسات في ضوء الـسعي لـدعم ا
واألجــــهـــــزة األمــــنـــــيـــــة من خِالل
اإلسـتـفـادة من إمـكـانـيـات وقـدرات
الـشـركـة التـخـصـصيـة الـتي تـخدم

اجملال األمنـي).

  اضــافــة لــشــوارع الــقــريــة لــلــقــريــتــ
الداخلية.
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كمـا قام الـقائمـقام بـايكـال دائرة كـهرباء
سـمـيل لـلـقـيام بـحـمـلـة لـرفع الـتـجاوزات
عـلى شـبكـة الـكـهـرباء والـدائـرة بـدورها
ـتـعـهدة بـنـصب بوردات كـلفت الـشـركة ا
او القـواطع األوتاماتـيكـية وعنـدما بدأت
ـعـنـيــة بـوضع الـبـوردات دون الـشــركـة ا
عــلم اهــالي الــقــريــتـ حــيث تــفــاجــئـوا
بـــوجــود عــشــرات الـــعــمــال امــام دورهم
ويــقــومــون بـــتــلك االعــمــال  الى جــانب
تـخـوفـهم مـن ان تـسـجل ورقـة الـكـهـربـاء
بـاسـمـاء الـنـازحـ فـتـتـحـول الى وثـيـقة
غرافيـا القرية. تأييد سـكن وتغيـر من د
ـنع الــعـمــال من الــعـمل ولــهـذا قــامــوا 
وحصـلت صدامـات بيـنهم وتـدخلت قوى
األمـن وكـــانت طـــرق مـــعـــاجلـــة اخلالف
ارجتالـية غـيـر موفـقة في يـومهـا من قبل
اإلدارة.  جتـاوز اخلالف وهـنـاك وعود
وخـطـوات لـتـقـد اخلـدمـات مـنـهـا فـتح
شـارع جديـد يـربط سيـجي مـارياقـو عـبر
مــنـطــقـة كــيـفال بــدهـوك مــبـاشــرة. ولـكن
القريت بحاجة الى تضامن مع بعضهم
ـــعـــضالت مـن بـــيع قـــطع وحـل بـــعض ا
اراضي زراعية بعد تقطيعها على اساس
سـكـنـيـة حـيث ان هـذا مـخـالف لـلـقـانون
حـال دون طلب تـوسـيع حـدود القـريـت

و بــيع اراضي بــعـشــوائـيــة وحــصـلت
مخالـفات قـانونيـة كثيـرة وما زالت هذه
اخملالفات دون حل. بـشكل عام حيث  
الـــتـــفــاهم بـــ ادارة الـــقــضـــاء واهــالي
القريتـ على آلية تـقد اخلدمات وعدم
الـــســـمـــاح بـــبـــيع قـــطع اراضـي لـــغـــيــر
سـيحـيـ من اجل ان حتافظ الـقريـت ا
عـلى هيـتئـهـما الـديـنيـة والثـقـافيـة. نحن
في مـتـابــعـة لـلـمـوضـوع ونـحـاول دائـمـا
الــــــــــتـــــــــواصـل مـع كـل األطــــــــــراف حلل

اإشكاليات وتقد اخلدمات
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اذا كـان الطالب عـلى اخـتالف مـسـتويـاتـهم الدراسـيـة يـخوضـون غـمار
فـانّ لالختـبارات االخـتبـارات فيـنـجح منـهم من يـنجح ويـتـخلف آخـرون 
عدودة التي سرعـان ما تنقضي لـتظهر بعدها آجالها احملددة وأيامـها ا

النتائج ..
غيـر أنَّ النـاس أجمـع ومن دون اسـتثـناء يـتعـرضون الخـتبـارات إلهـية

مستمرة ال تنقضي االّ بانقضاء اعمارهم وانتقالهم الى دار االخرة .
وانّ هـذه االختـبارات الـتي يـتعـرضون الـيـها ذات نـتائج بـالـغة اخلـطورة

حتدد مصيرهم النهائي :
ّا الى نارِ }  ّا الى جنةٍ أ { أ

-2-
ال ظاهرةً مشهودة في مسارات معظم واذا كان اللهاث نحو حتصيل ا
ال هو الرقم الصـعب في معادالت النـجاح احلقيقي الناس  فانّ هـذا ا

.
-3-

ال من شأنه أنْ يخدع أصـحابه ويُريهم أنهم قـادرون على ما يريدون ا
فبمقدورهم امتالك ما يـعجبهم من العقارات واسـتخدام من ينفعهم من
هـارات في مـشاريع ربـحيـة تدر عـليـهم االربـاح الكـثيـرة ثم انهم ذوي ا
ـال يُنـشئـون العالقـات الوطـيدة مع الـعنـاصر الـسلـطويـة النـافذة ومن با

خاللهم يتم تمرير ما يريدون تمريره دون إبطاء ...
-4-

ال نـعمةً يجب أنْ تُـشكر فانّ الـكثيـرين من اصحاب األموال واذا كان ا
يستعينون بنعم الله على معاصيه وهنا تمكن الكارثة .

-5-
ـال ويقوده الى التمرد والعـصيان على ما أوجبه الله وهناك من يُطغيه ا

تعالى عليه في أمواله  فتكون هذه األموال وباالً عليه 
ألم تقرأ قوله تعالى :

ةَ وَالَ يُنفِقُـونَهَا فِي سَبِيـلِ اللَّهِ فَبَشرْهُمْ { وَالَّذِينَ يَكْنِـزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضـَّ
بِــعَـذَابٍ أَلِـيمٍ× يَـوْمَ يُــحْـمَى عَـلَـيْــهَـا فِي نَـارِ جَـهَــنَّمَ فَـتُـكْـوَى بِــهَـا جِـبَـاهُـهُمْ

وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ ألَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}
التوبة 34ـ 35
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ــال من تـغــيــيـرات في الــنـفس ومـن أبـلغ الــشـواهــد عــلى مـا يــصـنــعه ا
البشـرية قضـية (ثـعلبـة بن حاطب) الذي سـأل النبي (ص) أنْ يـدعو الله

ان يرزقه ماالً  فقال (ص) :
" ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير ال تطيقه "

ثم أتاه بعد ذلك فقال :
يا رسول الله :

ادع الله أنْ يرزقني ماالً 
قال (ص) :

" أما لكَ فيّ أسوة حسنة 
والــذي نـفــسي بـيــده إن اردتُ ان تـســيـر اجلــبـال مــعي ذهـبــا وفـــــضـة

لسارتْ "
ثم أتاه بعد ذلك فقال :

يا رسول الله :
ادع الــله أنْ يـرزقــني مــاالً  والـذي بــعـثك بــاحلق لـئـن رزقـني الــله مـاالً

ألعط كل ذي حق حقه  فقال رسول الله (ص) :
" اللهم ارزق ثعلبة ماالً 
اللهم أرزق ثعلبة ماال "

ثم ان ثعـلبة اتـخذ غـنما فَـنَمتْ كـما ينـمو الدود فـكان يـصلي مع رسول
الله (ص) الـظهـر والعـصر ويـصلي في غـنمه سـائر الـصلـوات ثم كثرت

ت  فتقاعد ايضا حتى صار ال يشهد اال اجلمعة . و
ت فـتـــــقـاعـد أيـضـا حـتـى كـان ال يـشـهـد جـمـعة وال ثم كـثـرت غـنـمه و

جماعة 
وكان اذا كان يوم جمعة خرج يتلقى الناس يسألهم عن االخبار .

فذكره رسول الله (ص) ذات يوم فقال :
" ما فعل ثعلبة ? "

فقالوا :
يا رسول الله :

اتخذ ثعلبة غنما ال يسعها وادٍ 
فقال رسول الله :

يا ويحَ ثعلبة 
ياويح ثعلبة 

يا ويح ثعلبة "
وأنـزل الـله آيـة الـصـدقـة فــبـعث رسـول الـله (ص) رجالً من بـني سـلـيم
ورجالً من بـني جهـينـة وكـتب لهـما أسـنان الـصـدقة كـيف يأخـذان وقال

لهما:
(مُرّا بثعلبة بن حاطب  وبرجل من سليم فخذا صدقاتهما 

فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسأاله الصدفة  وأقرآه كتاب رسول الله (ص)
فقال :

" ما هذه إالّ جزية 
ما هذه اال أخت اجلزية 

أنطلقا حتى تفرغا ثم عُودا اليّ "
فـانـطـلـقا وسـمع بـهـمـا الـسلـمي فـنـظـر الى خـيـار أسنـان إبـله  فـعـزلـها

للصدقة ثم استقبلهما بها  
فلما رأياها قاال :
" ما هذا عليك "

قال :
" خذاه فانّ نفسي بذلك طيّبة "

فمّرا على الناس وأخذا الصدقة ثم رجعا الى ثعلبة فقال :
" أروني كتابكما  فقرأه فقال :

ما هذه اال جزية  ما هذه االّ أخت اجلزية  اذهب حتى أرى رأيي "
فأقبال فلما رآهما رسول الله (ص)   قبل أن يكلماه قال :

 " يا ويح ثعلبة 
ثم دعاء للسلمي بخير "

وأخبراه بالذي صنع ثعلبة فأنزل الله عز و جل قوله تعالى:
دَّقَنَّ وَلَـنَــكُـونَنَّ مِنَ هَ لَـئِنْ آتَـانَــا مِنْ فَـضْــلِهِ لَـنَــصـَّ  " وَمِــنْـهُمْ مَنْ عَــاهَـدَ الـلـَّ
وْا وَهُـمْ مُـعْـرِضُونَ ـ ا آتَـاهُمْ مِنْ فَـضْـلِهِ بَـخِـلُـوا بِهِ وَتَـوَلـَّ َ ـ فَـلَـمـَّ الِـحِـ الـصـَّ
فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَـلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا

كَانُوا يَكْذِبُونَ
التوبة 77- 75

وكان عند رسول الله (ص) رجل من أقارب ثعـلبة فلما سمع ذلك  خرج
حتى أتاه فقال : 
" ويحك يا ثعلبة 

قـد أنـزل الـلـه عـز و جل فـيك كـذا وكـذا فـخـرج ثــعـلـبـة حـتى أتي الـنـبي
(ص)  فسأله أن يقبل منه صدقته فقال :

 " إن الـلـه تـبـارك وتـعـالى مـنـعــني أن أقـبل مـنك صـدقـتـك "فـحـثـا ثـعـلـبـةُ
الترابَ على رأسه 

فقال (ص) :
 هذا عملك 

قد أمرتك فلم تطعني "
 فلما أبى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقبض صدقته رجع إلى

ب  . منزله مخذوالً وباء باخلسران ا
راجع أسد الغابة في معرفة الصحابة 

ج/ 1ص185- 184
-7-                                   

وكم لـثـعلـبـة من مـثيل  مـنـذ فـجر الـرسـالـة حتى
اليوم نسأله تعالى أنْ يعيـننا واياكم على أنفسنا

لنحرز النجاح في االختبار .

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/24. UK

Issue 7156 Sunday 26/12/2021
الزمان - السنة الرابعة والعشرون العدد 7156 االحد 21 من جمادى االولى 1443 هـ 26 من كانون الثاني (ديسمبر) 2021م

Y∫ وزير الصناعة خالل مباحثاته مع وفد بلغاري متخصص بالصناعات احلربية



d¹—UIðË —U³š√4

www.azzaman.com

 œöO*« bOŽ WKO  WO UH²Š« ¡«uł√ bNAð r( XOÐ

ÊËdJO Ë√ wAHð rſdÐ

U½Ë—uJÐ …b¹bł WOÝUO   UÐU ≈ WKOBŠ sKFð U ½d ÊUJÝù« ‚ËbM  XKÒ³  œuO

هد { بيت حلم (أ ف ب) - فـي ساحة ا
في بيت حلم تذكر بضع قبعات حمراء
وطــبـول بـأنــهـا لــيـلـة االحــتـفـال بــعـيـد
ـــيـالد بـــوجـــود حـــشـــد مـــشـــتت ألن ا
فـيروس كورونا أفسد مجددا هذا العام
االحــــــــتـــــــفــــــــاالت في  24 كــــــــانـــــــون
األول/ديـسـمبـر. عادة تـشهـد بيت حلم
ــســـيح حــسب مـــســقط رأس يـــســوع ا
سيحيـة تدفق آالف السياح الـتقاليـد ا
ــنـــاســبــة عــيــد واحلــجـــاج األجــانب 
ـديـنـة الــواقـعـة في ــيالد. لـكن هــذه ا ا
الـضـفة الـغـربـية احملـتـلة اضـطـرت مرة
أخــــرى إلى االكــــتـــفــــاء بـــاحــــتـــفـــاالت
مـــحــدودة إذ أغــلـــقت إســرائـــيل الــتي
تـــتـــحـــكم بـــطـــرق الـــوصــول إلـى هــذه
األراضي الـفلسطينية احلدود الحتواء
انــتـشــار مـتـحــورة أومـيــكـرون. وقـالت
كـريستيل علـيان التي قدمت من القدس
إن "الـوضع مخـتلـف جدا عن الـسنوات
ـديــنـة تـزدحم" األخــرى عـنـدمــا كـانت ا

. باحملتفل
 وأضــافت هــذه الــســيــدة الــهــولــنــديـة
ــتـزوجــة من فـلــسـطــيـني مــبـتــسـمـة ا
"أصـــبــحـــنــا نـــقــول ألنـــفــســـنــا + هــذا
أجـنـبي!+ عنـدمـا نلـتـقي بواحـد مـنهم".
يالد في زمن كورونا وتـابعت أن عيد ا
ـتعـة" لكن ال هـو "جتربـة مهـمة (...) و
يـنبغي أن تصـبح عادة مشيرة إلى أنه
ـديـنــة مـثل بـيت حلم الـتي "بــالـنـسـبـة 
تـعتـمـد كلـيا عـلى السـياحـة كان الـوباء
صـعـبا لـلـغايـة". وأكـدت علـيـان "ننـتـظر
بـــفــارغ الــصـــبــر رؤيــة الـــســيــاح مــرة

أخرى". 
وكـانت وزيـرة الـسـياحـة الـفـلـسطـيـنـية
روال مـعـايـعـة قـد أعـربت عـن سـعـادتـها
ـديــنـة حتـتـفل هـذا الـعـام "بـفـضل ألن ا
الــلــقــاحــات" من جــديــد بــعــد أن جــرت
احـتـفـاالت  2020فـي أجـواء حجـر. في
عـظته لقداس منـتصف الليل الذي أقيم
في كـنـيـسـة الـقـديـسـة كـاتـرين في بـيت
دبر الرسولي للبطريركية حلم أعرب ا
الالتــيـنـيـة في الــقـدس بـيـيـربــاتـيـسـتـا
بـيتسـاباال عن ارتيـاحه ألن االحتفاالت
تـبـدو "بالـتـأكيـد أكـثر بـهجـة" من الـعام
الــسـابق. وقــال أمـام حـضــور وضـعـوا

ـيالد 2020 كــمـامـات "مـقـارنــة بـعـيـد ا
شارك أكـبر بكثـير وهذه عالمة عـدد ا
مـشـجعـة". لكـنه أعرب عن أسـفه لغـياب
ــؤمـنـ األجـانب. وتــابع "نـصـلي من ا
أجـلهم ونـطلب منـهم الصالة من أجـلنا
حـتى ينـتهي هذا الـوباء قـريبًا وتـمتلئ
مـديـنـة بـيت حلم مـرة أخـرى بـاحلـجاج

كما في السابق".
ــهــد اجملــاورة أتـيــحت في كــنــيــســة ا
لـــلـــزوار خالل الــنـــهـــار فــرصـــة زيــارة

فردهم تقريبا. غارة  ا
واعـــتــرف هـــادسن هــاردر ( 21عـــامــا)
الـطـالب األمـيركـي بأن األمـر "سـريالي".
وقــال "بـأنــانـيــة نـعــتـقــد أن رؤيـة هـذا
كان فارغا أمر رائع (...) لكن من جهة ا
ــتــاجـر أخــرى نــشــعـر بــاألسف عــلى ا
واألمــوال الــتي يــخـســرونــهــا. إنه أمـر
ــديـنـة مــحـزن". بــيـنـمــا كـانت فــنـادق ا
ـتلئة عادة في كانون األول أصبحت
مـهـجورة عـمـليـا هذه األيـام. ولم تـكلف
بــعض احملالت الـتـجــاريـة في أهم يـوم
من الـسـنـة نـفسـهـا عـناء فـتح أبـوابـها

اجلمعة.
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عـلـى بـعـد أمـتـار قـلـيــلـة من الـكـنـيـسـة
تـنـتـظـر تـمـاثـيل لـلـبـابـا يـوحـنـا بـولس
الـثـاني ولـلـبـابـا فـرنـسـيس فـي واجـهة
مـحل للـهدايـا التذكـارية من يـشتـريها.
وداخل احملـل يـحـتــفل فـكـتــور إبـيـفـان
تــــابــــاتش بــــعــــيـــد مــــيـالده الـــســــابع
ــتـــجــر واخلـــمــســـ وراء مـــنــضـــدة ا
الـــصـــغــيـــر الـــذي يــعـج بــالـــتـــمـــاثــيل

غارات اخلشبية. وا
بـالـنـسـبـة له كـما هـو احلـال بـالـنـسـبة
لـلعديد من الـتجار الذين قابـلتهم وكالة
ـهـد "لـيس فـرانس بـرس حـول سـاحـة ا
ـيالد" مشيرا لـدينا ما نـقوله عن عيد ا
إلـى أن "الـكـشـافـة فــقط هم من يـعـطـون
االنـطـبـاع بـأنه احـتـفـال" بـيـنـمـا كـانت
تـــقــرع الـــطــبـــول وتــطـــلق األبــواق في

موكبهم.
وقــــــال الــــــرجل إن "الــــــوضع صــــــعب"
مـــوضــحــا أنـه تــمــكـن من جتــاوز آثــار
الــوبـاء فـقط بـفـضل تــصـديـر بـضـاعـته
الــــتي لـم يـــأتِ أي زبــــون لــــشـــرائــــهـــا

شـخصيا. وأضاف "عشـنا االنتفاضت
واحلروب. لكن فيروس كورونا أسوأ".
في اخلـارج تلـتقط مـرام سعـيد صورة
سـيلـفي عـائلـية أمـام الشـجرة الـكبـيرة
ـزينـة بكـرات حمـراء وذهبـية. وأكدت ا
ـسـيحـية أنه يـوم فرح ـقدسـية ا هـذه ا

بعد أيام من االكتئاب.
وقـالت "لـكنـها لـيست سـنة عـادية بـعد.
ومــا زلـــنــا نــخــشى األســوأ ومــا زلــنــا
خـائف من كوفيد" معتبرة أن فيروس

كورونا "أسوأ" من النزاعات.
وأضــافت "في احلــرب نــعـرف الــعـدو.
مع كوفيد نتحدث عن عدو صغير جدا

ال نراه".
الى ذلـك ســجّـــلت فــرنـــســا حـــصــيـــلــة
قــيـاســيـة جـديــدة لـلــيـوم الـثــاني عـلى
الـتـوالي لإلصـابـات بفـيـروس كـورونا
إذ أعـــــلــــنت  94124حـــــالــــة خالل 24

ســاعـة في عـدد هــو األعـلى مــنـذ ظـهـر
الوباء.

ويــتـوقع أن تـواصل األعـداد ارتـفـاعـهـا
ــتــحــورة أومــيــكـرون فـي ظل تــفــشي ا
الـشديدة العدوى وخصوصا في موسم
دارس يالد عـندما تـغلق ا عـطلة عـيد ا

أبوابها وجتتمع العائالت.
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وهـنـاك حالـيـا حوالى  16173شـخـصا
ــســتــشــفــيـات الــفــرنــســيــة جـرّاء في ا
إصــابــتـهـم بـكــوفــيـد  3254مــنــهم في

. أقسام الطوار
وتــــوفي حـــوالى  122,462شـــخـــصـــا
جـرّاء كـوفيـد على مـستـوى فرنـسا مـنذ

ظهر الوباء.
ئة من الـسكان وتـلقى نحو  76,5فـي ا
جـرعـتي الـلـقـاحات فـيـمـا تـلـقى حوالى
 21مـلـيـونا من سـكـان الـبلـد الـذي يـعد

قـاطعة شنـشي في شمال غرب شـيآن 
الــصــ حـيـث فُـرض احلــجــر عـلى 13

مليون نسمة منذ اخلميس.
وأعـلنت الصـ حالة تـأهب قصوى مع
اسـتـعـدادهـا السـتـضـافـة دورة األلـعاب
ـبية الشتوية في شباط/فبراير في األو

. العاصمة بك
وبـعد أن خُفض عـدد احلاالت إلى احلد
األدنى بــفــضل إســتــراتــيــجــيــة "صــفـر
كـوفـيد" الـتي تتـضمن فـرض قيـود على
احلـدود وعـملـيات حـجر صـحي طويـلة
وعـمـليـات إغالق مـستـهـدفة تـضـاعفت

احلاالت في األسابيع األخيرة.
وأظـهـرت لـقـطـات التـلـفـزيـون الـصـيني
الــعـام الـسـبـت طـوابـيـر طــويـلـة خـارج
مـراكـز االختـبار في مـدينـة شيـآن حيث
كـثـفت السـلـطات اجلـهود لـوقف تـفشي

رض. ا

هد في بيت حلم دبر الرسولي للبطريركية الالتينية في القدس اثناء وصوله الى كنيسة ا u‰∫ ا Ë

 67,4مليون نسمة جرعة معززة.
وأوصت الـسـلـطـات الـصـحـيـة اجلـمـعة
بـأن يتـلقى البـالغون جـرعة معـززة بعد
ثالثة أشهر من تلقيهم اجلرعة األولى.
أجـواء احتـفالـية في بـيت حلم في لـيلة

يالد على الرغم من أوميكرون. عيد ا
فــيـمـا أبـلــغت الـصـ عن  140إصــابـة
جـديدة بـكوفيـد السـبت وهو أعلى رقم
يُــسـجل في أربـعـة أشـهــر فـيـمـا تـعـمل
رض الـسـلـطـات عـلى احـتـواء تـفـشي ا
ــا في ذلـك مــديــنــة فـي عــدة مــنـــاطق 
شـيآن حـيث يخضع ماليـ األشخاص

للحجر.
ومن ب  140إصـابـة جـديـدة انـتـقـلت
 87مـحليًا وفـقًا لبيـان صادر عن جلنة
الـصـحة الـوطـنيـة فيـمـا كان الـعدد 55

في اليوم السابق.
وسُــجـلت مـعـظم اإلصــابـات في مـديـنـة
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عـمـورة كـافة بـلـد مثل الـعـراق يوجـد فـيه هـذا العـدد الـهائل من اليوجـد في ارجـاء ا
االحزاب ومعظم هذه االحزاب  مرفوضة رفضا قاطعا

مـن قبل ابناء الـعراق والدلـيل على ذلك مقـاطعة الـشعب العـراق لالنتخـابات النـيابية
االخيرة والـتي سبقتهـا كون هذه االحزاب مـزقت وحدة البالد والعبـاد وال توجد لها
ذكورين سلفا ستقبال واعدا بل العـكس تماما ا اايدلوجيـة لبناء البلد والنـهوض به 

معظمهم مشارك بعلميات
الـي واالداري حيث تـوجـد اعداد هـائـله وملـفـاتهم لـدى الـنزاهـة واجلـهات الفـسـاد ا

ذات الصلة فضال ان هذه االحزاب مزقت الهوية العراقية 
كونات واالقـليات ولهذا فـقدنا الهـوية العراقيـة الوطنية حيث جميـعها تنادي بـأسم ا

هب الريح فقط شخصيات او حزاب معدودة  واصبحت 
تــنـادي بـأسم  الـعـراق وان اســتـمـرت هـذه االحـزاب بــالـعـمل هـكــذا ال نـسـتـعـبـد ان
يـتـشـضى الـبلـد الى دويـالت وكـيانـات هـزيـلـة عـلى الـدولـة اعـادة الـنـظـر بـكـافـة هذه
ـعـرفة مـن اين لهـا هـذه االمـوال كون ـسـجـلة بـدائـرة تـسـجيل االحـزاب   االحزاب ا
ـوقـروالوزاري ايـضـا اجـتـمـعوا مع مـعـظـمهـا تـعـود الى اعـضـاء باجملـلس الـنـيـابي ا
بـعض وقـاموا بـتـشـكيل كـيـانات سـيـاسيـة لـذلك عـلى الدولـة ان تـعـمل على تـخـفيض

الية ستحقات ا ا
والغاء االمتيازات ايضا  لكافة اعضاء اجمللس النيابي والوزاري والرئاسات الثالث
واصحاب الـدرجات اخلاصة وتكون مـتواضعة من اجل مجـيئ اشخاص تعمل على
تـقـد اخلـدمـات لـبالد والـعـبـاد ولـيس من اجل الـسـرقـة وخـيـر
تـحدة  اكـبر دولـة بالـعالم اليـوجد دلـيل عـلى ذلك الواليـات ا
ـقـراطي واجلمـهوري فـيهـا غـير حـزب صـورة داخـليـة الد
والـعـراق يـوم بـعـد يـوم تـزداد به اعـداد االحـزاب وتزداد به

عصابات علي بابًا  وسط غياب القانون.
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{ الـريـاض (ا ف ب) - أعـلن الـتـحـالف
الـعـسكـري بـقـيادة الـريـاض عن عمـلـية
عـسـكـريـة "واسـعـة الـنـطـاق" في الـيمن
بـعد مقتل شـخص وإصابـة سبعة في
هــجــوم لــلـمــتــمــردين احلــوثــيــ عـلى
ملكة مساء اجلمعة هو االكثر جـنوب ا
دمـويـة في الـسـعـوديـة مـنـذ نـحـو ثالث
سـنـوات. وجاء ذلك بـالـتزامن مع مـقتل
ثالثـة أشخاص في اليـمن بينهم امرأة
وطــــفل فـي ضـــربــــة جـــويــــة نُــــســـبت
لـلتحالف حـسبما أفادت مـصادر طبية
في صـــنـــعـــاء اخلــاضـــعـــة لــســـيـــطــرة
ــتـمــردين احلـوثـيــ لـوكــالـة فـرانس ا

برس.
ويــــأتي الــــتـــصــــعـــيــــد في وقـت يـــشن
الـتحالف غارات عـلى صنعـاء منذ نحو
اسـبـوع مـستـهـدفـا مـواقع للـمـتـمردين
ـطــار يـقـول إنــهـا تُـســتـخـدم بــيـنـهــا ا
كــمــنـصــة إلطالق لــلــطــائـرات مــســيّـرة

ملكة. مفخخة باجتاه ا
ــمـــلــكــة إنّ ـــدني في ا وقـــال الــدفــاع ا
ـنـيـا قـتال وأصـيب سـبـعة سـعـوديـا و
آخــرون بـجــروح مـســاء اجلـمــعـة بــعـد
سـقـوط "مـقـذوف عـسـكـري" عـلى مـتـجر
ـلـيـشيـا احلـوثـيـة اإلرهـابـية أطـلـقـته "ا
ــدعـومـة من إيـران من داخل األراضي ا
الـيــمـنـيـة جتـاه مـحــافـظـة صـامـطـة في

منطقة جازان".
كـما تضرّر محالن جتاريان و 12مركبة

تطايرة". بسبب "الشظايا ا
ــرة االولـى الــتي يُــوقع فــيــهــا وهــذه ا
قــصف لــلـمــتــمـردين احلــوثــيـ قــتـلى
وجــرحى فـي الـســعــوديــة مــنـذ .2018
ـقـرّر أن يـعـقـد الـتـحـالف الـسبت ومن ا
مـؤتــمـر صـحـافـيـا لـلـتـحـدث حـول آخـر

التطورات.
وبــعـيــد الـضــربـة أعــلن الـتــحـالف أنه
بـصـدد "الـتـحـضـيـر لـعـمـلـيـة عـسـكـريـة

بـــنـــطـــاق أوسع وفـي إطـــار الـــقـــانــون
الــدولي اإلنــسـاني وســنـتــعـامل بــحـزم
دنـي من مواطنـ ومقيم حلـماية ا

ملكة". على أراضي ا
وتـتـعـرّض مـنـاطق عـدة في الـسـعـودية
بـاستمرار لهجمـات بصواريخ بالستية
وطــائـرات مـسـيّـرة مـفــخـخـة تُـطـلق من
الـيــمن بـاجتـاه مـطـاراتــهـا ومـنـشـآتـهـا

النفطية.
وفي صــنــعــاء أفــادت مــصــادر طــبــيـة
لــوكــالــة فــرانس بــرس بـ"مــقــتل ثـالثـة
مـدنـ بيـنهم إمـرأة وطـفل وجرح سـتة
ـبـاني جــراء قـصف طـيــران الـتـحــالف 
ــؤسـســة الـعـامــة لالتـصــاالت وسـكن ا
ـوظفـ في قريـة عجـامة" شـمال غرب ا
العاصمة صنعاء" مساء اجلمعة أيضا.
وكـان الـتـحـالف أعـلن اخلـمـيس تـدمـير

طــائـــرة مــســيّــرة مــفــخـــخــة أطــلــقــهــا
ـتمردون اليمنيـون باجتاه مطار أبها ا
ــمــلــكــة مــا أدى إلى تــنــاثـر جــنــوب ا
ا من دون توقف ـطار إ شـظايا قرب ا

الحة. حركة ا
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ــطــار وجــاءت مــحــاولــة اســتــهــداف ا
الــســعــودي بـعــد ثالثــة أيــام من قــيـام
الـــتــحـــالف بــقـــصف مـــطــار صـــنــعــاء
اخلـاضع لـسيـطـرة احلوثـيـ ما أدى
ـــتــمـــردين إلى تـــوقــفه عن بـــحــسب ا
ـساعـدات الـتابـعة اسـتـقبـال طـائرات ا

تحدة. نظمات إغاثية بينها اال ا
يشهد اليمن منذ منتصف  2014نزاعا
تـمردين احلـوثي عـلى السـلطـة ب ا
ـدعـومـ من إيـران وقـوات احلـكـومة ا
ــدعــومـة من ــعــتــرف بــهـا دولــيــا وا ا

الـتحـالف العـسكـري بقـيادة الـسعـودية
منذ آذار/مارس .2015

وتـسبّـبت احلرب بـأسوأ أزمـة انسـانية
تـحـدة حيث فـي العـالم بـحسـب اال ا
يـواجه مالي األشخاص خطر اجملاعة
ــئــة من فـي بــلــد يــعـــتــمــد فــيه  80بـــا
الـسكـان وعددهـم نحو  30مـليـونا على
ساعدات إلى جانب مقتل مئات آالف ا
األشـخـاص ونـزوح مالي الـسـكان عن

منازلهم نحو مخيمات موقتة.
ي وقـــد أعــلن بــرنـــامج األغــذيـــة الــعــا
ـــتــحـــدة األربـــعــاء أنّه الـــتـــابع لال ا
سـيـضـطـر إلى تـقـد حـصـص غـذائـية
مـخـفـضـة لـثـمـانـيـة ماليـ شـخص في
ـقبل بـسبب الـيـمن ابتـداء من الـشهـر ا
نــقص الـتـمـويـل بـيـنـمـا يــواجه الـبـلـد
الـفقير الـغارق في احلرب خطـر مجاعة

كبرى.
وحــذّر الــبــرنــامج فـي بـيــان مـن "نــفـاد
ـســاعـدات ـواصــلــة تـقــد ا األمــوال" 
ـنـحـهـا لـ 13مــلـيـون الــغـذائـيـة الـتـي 
شــــخص. وأضــــاف أنه "اعـــتــــبـــارًا من
كـانون الثاني سيحصل ثمانية مالي
شـخص على حصص غـذائية مـخفضة
بـــيـــنـــمـــا اخلـــمـــســـة ماليـــ شـــخص
ــعــرضـ خلــطـر االنــزالق في ظـروف ا
شـبيـهة بـاجملاعـة سيـظلـون يحـصلون

على حصص كاملة".
وأوضـح أن "األسـر ســتــحـصل بــالــكـاد
عــلـى نــصف احلــد األدنى الــيــومي من
ــقـبل احلــصص الــغـذائــيـة" الــشــهـر ا
مــحــذرا من انه "إذا لم يــتــوفــر تــمـويل
جـــديــد" فــقـــد يــؤدي ذلك "إلـى حــرمــان
ـسـاعدات الـغذائـية الـنـاس من برامج ا

تمامًا".
W×KÝ« WM×ý

وضـبـطت البـحريـة االمـيركـية في مـياه
اخلـلـيج هـذا االسـبـوع شـحـنـة أسـلـحة
عـلى م سـفيـنة صـيد مـصدرهـا إيران
ويُــعـتـقــد أنّـهـا كــانت في طـريــقـهـا إلى

تمردين احلوثي في اليمن. ا
وتتألف الشحنة بحسب بيان االسطول
اخلـــامس االمـــيــركي مـن نــحــو 1400
رشــاش من طـراز "ايه كـيه- "47وأكـثـر
من  226ألـف طـلـقـة ذخـيـرة. وقـد جرت
الـعـملـية في شـمال بـحر الـعرب في 20

كانون االول/ديسمبر.
ـــتـــحــدة الـى ذلك طـــالــبـت الــواليـــات ا
انـيا وإيـطالـيا وفـرنسـا وبـريطـانيـا وأ
بـــاالســراع فـي حتــديـــد مــوعـــد جــديــد
لالنـتـخـابـات الـرئـاسيـة في لـيـبـيـا بـعد
ـوعـد الذي اإلخـفـاق في إجـرائـهـا فـي ا

كان محددا لها اجلمعة.
وقـالت الدول اخلـمس في بـيان مـشترك
ـعـنـية إلى "نـدعـو الـسـلطـات الـلـيـبيـة ا

احـتـرام تطـلـعـات الشـعب الـليـبي نـحو
انــتـخــابـات ســريـعــة عـبــر اإلسـراع في
حتـديد موعد نهائي لـالنتخابات ونشر
الـقائـمة الـنهـائيـة للـمرشـح لـلرئـاسة

من دون تأخير".
وشــددت عـــلى "أهــمــيــة احلــفــاظ عــلى
الـزخم" بـهدف انـتخـاب حكـومة جـديدة
و"تــعـزيـز اسـتـقـالل لـيـبـيــا وسـيـادتـهـا
ووحـــــدة أراضـــــيــــــهـــــا ووحـــــدتـــــهـــــا

الوــــــطنية".
وجــددت الــدول دعــوتــهــا إلى تــســويـة
"اخلالفـات حول القضايـا السياسية أو
الـعسكرية من دون اللجوء إلى العنف"
مـــبــديــة "اســـتــعـــدادهــا حملــاســـبــة من
يـــهـــددون االســـتـــقـــرار أو يـــقـــوضــون
الـعـملـيـة السـيـاسيـة واالنـتخـابـية عـبر

العنف أو احلض على العنف".
ويـعـقـد مجـلس الـنـواب الـليـبي جـلـسة
رســمـيـة غـدا االثــنـ لـبــحث تـداعـيـات
تـأجيل االنتـخابات الـرئاسيـة التي كان
مـزمعـا إجراؤهـا اجلمـعة وفق مـا افاد
ــاني وكــالــة فــرانـس بـرس مــصــدر بــر

اخلميس.
صدر أن اجملـلس كلـف جلنة وأوضـح ا
انية من عـشرة نواب وضع مشروع بـر

قبلة. خارطة طريق للمرحلة ا
ـفـوضـيـة الـوطــنـيـة الـعـلـيـا وتـقــدمت ا
لالنــتـخــابـات في لــيـبــيـا بـاقــتـراح إلى
مــجـلس الـنــواب لـتـأجـيل االنــتـخـابـات
قرر في الـرئاسـية شـهراً عن مـوعدهـا ا
 24كـــانــون األول/ديـــســمـــبــر اجلــاري
بـحيث تتم في  24كـانون الثـاني/يناير

قبل. ا
ـفــوضــيـة مع إعالن وتــزامن اقــتــراح ا
جلـــنــة نـــيــابـــيـــة "اســتـــحــالـــة" إجــراء
االنـــتــخـــابــات الــرئـــاســيـــة في الــوقت
احلـالي بسبب ظروف مرتبطة بتقارير

فنية وقضائية وأخرى أمنية. }WÐd∫ مقاتل من احلوثي في مطار صنعاء ب ركام ضربة جوية 

تـــصــعــيـــد وشــيك مـــضــيـــفــا أنه وفق
تــقــديــرات كـيــيف  ازداد عــدد الــقـوات
الـروسـية حـول أوكـرانيـا بشـكل طـفيف
فـــــــقـط من  93ألـــــــفــــــا فـي تــــــشـــــــرين
األول/أكــــتـــوبـــر إلـى نـــحـــو  104آالف

حاليا.
ووفــقــا له يــسـعـى الـكــرمــلـ قــبل كل
شـيء إلى "زعـزعـة اسـتـقـرار" أوكـرانـيـا
من الـداخل عـبـر "هـجـمـات إلـكـتـرونـية"
و"أزمـــة طــــاقـــة" إذ إن أوكـــرانـــيـــا هي
إحــدى أفـقــر دول أوروبـا وتــفـتــقـر إلى
الــفـــحم والــغــاز وتــواجـه انــقــطــاعــات
خــطـــرة في الــتــيــار الـــكــهــربــائي هــذا

الشتاء.
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وفي حــال فـشل هــذا الـسـيــنـاريـو فـإن
الـسلطات الروسيـة "ستستخدم وسائل
ـــــــــا في ذلـك الــــــــوســـــــــائل أخــــــــرى 
الـعـسـكـريـة" بـحـسب تـقـديـر دانـيـلوف
الـذي يضـيف أنـها "تـريد تـقسـيم بلـدنا

في شكل يفقد حدوده معها".
يــخــوض الــبــلـدان نــزاعــا مــنــذ ضـمّت
مـوسكو شبه جـزيرة القرم عام ?2014
وأعـقـبت ذلـك حـرب في شـرق أوكـرانـيا
مع انـفـصالـي مـوالـ لروسـيا. وتـعد
مـوسـكـو أكبـر داعم عـسكـري وسـياسي

للمتمردين رغم إنكارها ذلك.
خـــلّـف هـــذا الـــصـــراع الـــذي تـــعـــثــرت
تـسـويـته السـيـاسيـة أكـثر من  13ألف

قـــتــيـل ونــحــو  1,5مـــلــيـــون نــازح في
أوكـرانـيـا الـتي يـبـلغ عـدد سـكـانـها 40
مـليون نسمة وتقع على أبواب االحتاد

األوروبي.
وتــتـهم مــوسـكــو كـيــيف بـالــتـحــضـيـر
لــهـجـوم عـسـكــري السـتـعـادة األراضي
الـتي يسيطر عـليها االنفـصاليون لكن

السلطات األوكرانية تنفي ذلك بشدة.
وأشــار أولـيـكـسي دانــيـلـوف الـرئـيس
الـسابـق لبـلديـة مديـنة لـوغانـسك التي

بــاتت فـي أيـدي االنــفــصــالــيـ أنه "ال
ـــكــنـــنــا" اســـتـــخــدام الـــقــوة ألن ذلك
ســــيـــؤدي إلى "عــــدد كـــبـــيــــر جـــدا من

." دني الضحايا ا
وأردف "نـود ان تكـون هنـاك مفـاوضات
وأن يـــســـحب الـــروس عـــســـكـــريـــيـــهم
ودبــابـاتـهم ويـعــودوا الى ديـارهم لـكن

بوت ال يريد ذلك".
ـسـؤول األوكـراني الـكـبـيـر من وحــذّر ا
" سـيـتـدفـقون "إلى أن "مـالي الالجـئـ

أوروبــا" في حــال حــدوث تـصــعــيـد مع
مـوسكو. وفي ح هدد الـغرب موسكو
ـزيد من اإلجراءات الـعقابـية في حال
شـنـها هـجومـا تدعـو كيـيف إلى فرض
عــقـوبـات وقـائــيـة ومـنـحــهـا مـزيـدا من

األسلحة.
وقــال دانــيــلــوف "تــزويــدنــا األســلــحـة
لــلـــدفــاع عن أنــفـــســنــا هــو الـــقــضــيــة
األسـاسـيـة وليس الـوعـود والعـقـوبات
الـقــصـيـرة األجل". وتـسـاءل مـسـتـنـكـرا
"عـندمـا تُدمّـر بالدنا ضـد من سـتفرض

عقوبات?".
 U{ËUH  bŽu

ونــبّه سـكـرتــيـر مـجــلس األمن الـقـومي
األوكـــراني الــغـــرب من أي تـــرتــيب مع
ـفاوضات الـكرمـل مع اقتـراب موعد ا
في كـانـون الـثـاني/يـنايـر بـ مـوسـكو
ــطـــالب األمــنــيــة وواشــنـــطن بــشــأن ا
لـروسـيـا الـتي تـشـتـرط خـصـوصـا عدم
الـتفكير في ضمّ كـييف إلى حلف شمال

األطلسي (ناتو).
ووفـق أولـيــكــسي دانـيــلــوف لن يــقـبل
األوكـرانـيـون أبـدا بـاتـفـاقـات تـبـرم "من
خــلف ظــهــورهم". وأكـد أن "مــا يــسـمى
كـنـهم أن يـجـعـلـونا الـقـادة الـكـبـار ال 

نخضع ويتخذوا القرار نيابة عنا".
من جـهتـها نـددت روسيـا امس بـهجوم
بــواســطــة زجــاجــة حــارقــة اســتــهـدف
قــنـصـلـيـتــهـا الـعـامـة فـي لـفـيف بـغـرب

أوكـرانيـا ولم يسـفر عن إصـابات لـكنه
يــأتي فـي ذروة الــتــوتــر بــ مــوســكـو
وكـييف. وقـالت الدبـلوماسـية الـروسية
فـي بــــيـــــان "في  24كـــــانــــون االول في
الـساعة  2,30فـجرا تعـرضت قنصـلية
روسـيا العـامة في لفـيف لعمل إرهابي.
ألــقى مــجــهـول زجــاجــة حتــوي سـائال

بنى". حارقا في اجتاه أحد مداخل ا
وافـادت اخلارجية الروسية أن احلادث
لم يـسـفـر عن إصـابـات فـيـمـا اوضحت
شــرطــة لــفــيف أن الــزجــاجــة احلــارقـة
الـقيت في احلرم احمليط بالقنصلية من
ـبــنى الفــتـة دون إحــداث أضــرار في ا

الى أنها باشرت التحقيق.
واضــافت الـدبـلــومـاسـيــة الـروسـيـة أن
ـرفوض هو ثمرة ش وا "هـذا العمل ا
ـعادية لـروسيا في تـفشي الـهستـيريا ا
أوكـــرانــيـــا واحلض عـــلى الـــكــراهـــيــة

والعدوانية ضد روسيا".
واوضـــحت أن اخلــارجـــيــة الـــروســيــة
ــثال بـــالــوكــالــة لـــكــيــيف اســتـــدعت 
ووجــــهت الـــيـه "احـــتـــجــــاجـــا شـــديـــد
الـلهجة" مـطالبة أوكرانـيا بضمان أمن

الطاقم الدبلوماسي الروسي.
ويــأتـي ذلك مع تــصــاعــد الــتــوتــر بــ
ـوســكـو الــبـلــدين واتــهـامــات غــربـيــة 
بـحـشـد قـوات عـلى احلـدود األوكـرانـية
تـمهيدا لتدخل عسكري محتمل. وينفي

الكرمل بشدة أي نية لشن هجوم.

{ كــيـيف (أ ف ب) - اعــتـبــر سـكــرتـيـر
مـــجــلس األمن الــقـــومي األوكــراني في
مـقابلة مع وكالة فرانس برس في ذروة
الـــتــوتــرات مـع مــوســكـــو أن الــرئــيس
ـيـر بوتـ "يـريد تـدمـير الـروسي فالد
أوكـــــــرانــــــيـــــــا" و"احــــــيـــــــاء االحتــــــاد
ـشـروع الـســوفـيـاتي" مـؤكـدًا أن هـذا ا

محكوم عليه بالفشل.
مـنذ أكثر من شهر يـتهم الغرب روسيا
بــحـشـد نـحـو  100ألـف عـسـكـري عـلى
احلـــدود األوكــرانــيــة بـــهــدف الــتــدخل
عـســكـريـا فـيـهـا وصـعّـد من حتـذيـراته
إلى الـكـرمـل الـذي يـنفي أي نـيـة لشن

حرب.
وقـال سـكرتـير مـجـلس األمن األوكراني
أولـــيــكــسي دانــيــلــوف ( 59عــامــا) في
مــقـابـلــة في مـكـتــبه "بـالــنـسـبــة الـيـنـا
الـتـهديـد موجـود كل يوم بـغض النـظر
عن عدد القوات" التي تنشرها موسكو.
واعـتبر أن بـوت لن يحـقق غاياته ألنه
"فـي حـــال وقــوع هـــجـــوم روسـي فــإن
اجملـتــمع بـأسـره عـسـكـريـ ومـدنـيـ
سـيـقاوم... سـنحـمي بالدنا نـقطـة على

السطر".
مـن جانبه يـشكك الـرئيس الروسي في
وجـود أمة أوكرانية مـنذ سنوات وقال
اخلـمـيس إن أوكـرانيـا "أنـشـأها" لـيـن

اضي. في عشرينات القرن ا
لــكن دانــيــلــوف قــلل مـن خــطــر حـدوث
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سكرتير مجلس األمن القومي األوكراني أوليكسي دانيلوف
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قالتي السـابقة التي كـانت بعنوان (االسكـان تستبق عـزرائيل في التعامل استكمـاال 
ـتـقــاعـدين) تـبـ لي وجـود فـقــرة في قـانـون الـصـنـدوق رقم  32لـسـنه 2011 مع ا
الك لحقة بـالقانون تنص على ان الـكفيل ينبغي أن يـكون موظفاً على ا والتعليـمات ا
ـتقاعد) إذا كان عـمره ضمن العمـر احملدد ويقدم كفـيل فبإمكانه الدائم. لكنه (أي ا
احلــصــول عــلى الـــقــرض. واتــضح لي أيـــضــا ان صــنــدوق اإلســكــان يـــتــعــامل مع
تـقاعدين لغاية سن الـ  65ولديه رؤيـة لرفع السقف حتى سن الـسبع لكن بعض ا
ـصـارف مقـيدة في الـتـعامل مـعـهم لغـاية سن الـ  55وبعـضـها لـغـاية سن الـ ?63 ا
وهنالك تعقـيدات أخرى تعزا لتأخر إجراءات هيئة التقاعد الوطنية وعدم تعاونها في

تقاعدين بخصوص تسديد القروض. . ستقطعة من رواتب ا بالغ ا إرسال ا
ــلت الـصــنـدوق بــدأت عـام  2011واشــتــركت فـيــهـا وبــالـتــالي فـان الــقـيــود الـتـي كـبّ

صارف العراقية وهيئة التقاعد. .  ا
ـتــقـاعـدين بــالـطـريـقـة لـو بــحـثـنـا فـي الـكـون كـله لـن جنـد دولـة واحـدة تـتــعـامل مع ا
ـوظف الذي افنى عمـره في خدمة الـعباد والبالد الـعزرائيـلية الشـائعة في الـعراق فا
ال من الـصندوق لكي يـر داره أو ليضيف مـلحقات مـنزلية ال يستطـيع اقتراض ا
فرضتها عـليه ظروفه العائلية أو ليبني بيـتا جديدا فوق أرضه وكل القصة وما فيها
ـوتى حـتى لـو كان ـواطن ضـمن صـفوف ا ـصارف والـبـنـوك هي التي أدرجت ا ان ا
علـى قيـد احلـياة فـبـمـجرد جتـاوزه عـتبـة الـسـت تـمـنحه الـدولـة تـذكرة االنـتـقال الى
العـالم اآلخر مهـما امـتد به العـمر. تمـاما بعـكس سيـاسة البـلدان االسكـندنافـية التي
ألزمت الـشركات الـعقارية واالسـتثمـارية بتـوفير وحدات سـكنيـة مجانيـة للمـتقاعدين

تتوافر فيها خدمات  5جنوم من برك سباحة وصاالت ألعاب. .
هل يـعـلم الـذين تـبـنـوا الـقـانـون رقم 32سـنـة  2011ان دولـة قـطـر تـعـالج مـواطـنـيـها
خارج البالد مجـاناً وتدفع لهم مصروفات سخيـة ? وهل يعلمون ان دولة قطر تمنح
قـرضاً لـكل مواطن بـصـرف النـظر عن عـمره بـقـيمـة ملـيون و (200الف ريـال بدون
فـوائد وتـمـنح كل مـواطن قـطـعة أرض مـسـاحـتـهـا ال تقل عن  1200مـتـر مربع دون
سـاحة الـصغيـرة لدولـة قطر أقل مـن مساحـة العراق الئـحة انتـظار عـلى الرغم من ا

بنحو  37مرة. .
تـقـاعـدون جـزءا من الثـروة الـقـوميـة خلـبـراتهم وفي مـنـاطق اخـرى من العـالم يـعـد ا
وكـفـاءاتـهم ودورهم في بـنـاء األوطان لـكـنـهم هـنـا في الـعراق يـحـرمـون من الـقروض
لبناء مسـاكنهم وترميمـها بسبب القيـود التي فرضتها الـدولة على صندوق اإلسكان.

.
عـنية ـتقـاعدين ونـعزز مـكانـتهم اإلنـسانـية نـناشـد اجلهـات ا خـتامـاً ولكي نـنصف ا

قترحات التالية:- بضرورة تبني ا
ـنح الـقـروض ومـنـهـا ـصــارف من حـيث الـضـوابط احملــددة  1- تـوحـيـد إجـراءات ا

بالغ والفوائد. العمر احملدد وكذلك ا
قــيـام هـيـئـة الـتـقـاعـد الـوطـنــيـة بـأخـذ دورهـا من خالل تـسـهـيل  -2
اإلجـراءات للـمـتقـاعدين لـغـرض استالم الـقروض وكـذلك عدم

ستقطعة للمصارف.  بالغ ا التأخير في ارسال ا
3- توحيد اإلجراءات من قبل شركات التام بالنسبه للحد

نحه القرض. سموح  االعلى للعمر ا
{ عن مجموعة واتساب

للـمقـبلـ على الزواج  هـناك نـصيـحة قد تـبدو طـرفة لكـنهـا من واقع جتاربي فـيها
الكثير من الصحة والدقة مع انها للمزح اقرب .

دة  فاذا تأقلمت معها هذا يعني انك تعودت للفتى قـبل ان تتزوج  قم بتربية قطة 
واء "الـنق" والصـراخ غير عـلى وجود شـعر مـتسـاقط في كل مكـان  تعودت عـلى ا
ـفهـوم .. اخلربـشة دون مبـرر .. العض بـحجة الـلعب .. الـزعل بدون سـبب وعليك ا

  بأستخدام احليلة حتى تستمر حياتك 
كما سـتعتاد على النظرة "البحلـقة" في وجهك دون معنى  دون إن تعرف ماتريد ..
ة ? يجب عليك ان تـفهمها دون ان تتكلم هل القطة جـائعة ? عطشانة ? حزيـنة ? متأ
طاردة لك الحقة وا "حتى ال تتـفاجئ بجملة لو كنت مهتم لعرفت مابيّ لوحدك" .. ا

وبايل" . سكك الهاتف "ا اينما تذهب .. كرهها 
فأذا جنحت فهذا يعني انك تصلح للزواج .

ـدة  فـإذا تـعـودتِ علـيـه هذا يـعـني أن لـلـفـتـاة قـبل أن تـتـزوجي قـومي بـتـربـيـة ديك 
تـتعـودي على بـعثـرة االشيـاء والفـوضى واألوساخ في كل مـكان .. الـصوت الـعالي
والصـياح في اي وقت وبـدون معرفـة سبب واضح  بـقائه على
الـشبـاك عـندمـا يـسمع صـوت دجـاجة "مالحـقـة الدجـاجات
وميلـه لتعـدد الزوجـات اقصـد تعدد الـدجاجـات" .. نقر أي
ــســتــمـر قــمــاش او كــيس وكــســر أي شي  الــتــفــتــيش ا

نزل . والتجوال في ا
وأخيراً إذا ارد االجناب فعليكم بتربية قرد .

بغداد
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ما ان يبزغ الـفجر في مدينتي احلبيبة بغداد اال وينتابني شعور االحباط واالنزعاج
من فكرة الـذهاب الى وظيـفتي التي احـبها حـتى يبدأ ضـغط الدم باالرتـفاع وما ان
اتذكر طـوابير االف السيارات في شوارع الـعاصمة التي انهـكت طرقها وشوارعها
عـمدا او من دون عـمد حـتى اصبـحنـا نتـمنى ان تـكون شـوارع العـاصمـة كشوارع
بعض احملافـظات القريبـة منها رغم ان هذه احملـافظات خرجت من دمار احلرب مع
روريـة وال انسى ـرور في حل ازمة االخـتنـاقـات ا داعـش مع عجـز واضح لرجـال ا
ـرور الـعامـة مـا جتبـيه من ماليـ الدنـانـير حتـت يافـطـة صيـانة ان احمل مـديـرية ا
من جـانب اخـر تـقوم ـظلـوم  الـطـرق واجلـسـور في اكبـر كـذبـة سـمع بهـا الـشـعب ا
شروع نـهضة بغداد الـذي لم نرى منه فقط تبـليط بعض الطرقات امانة العـاصمة 
ـنـاطق مع تعـمـدها واالزقـة من دون اي جدوى اقـتـصاديـة او فـائدة لـسـاكنـي هذه ا
نـاطق اجلـميـلـة في بغـداد او كـما يـسـميـهـا العض بـاحـياء بـغـداد الراقـية الهـمـال ا
وسـأحــاول ان اعـرف امــانـة بــغـداد بـان الــنـهــضـة تــشـمل تــوسـيـع الـطــرق واقـامـة
نكوبة  ـئات من االنفاق واجلسور وتوفير البنى التـحتية للعاصمة ا العشرات بل ا
ـناخ وقـد يـصل الى ـة اثـر سـلـبـا عـلى ا ـنـاشئ الـقـد ان ماليـ الـسـيـارات ذات ا
ـنـبــعـثـة من هـذه انـحـسـار االمــطـار في عـاصـمــتـنـا احلـبــيـبـة وقـد اثــرت الـغـازات ا
واطن  الذي اريـد ان اقوله من مـقالي هذا ان السيـارات اثرت سـلبا عـلى صحـة ا
بغـداد بـحـاجة الى مـشـروع نـهضـة حـقيـقي ولـيس مـشروع نـهـضة
فـيسـبـوكي هـزيل مـجرد دعـايـة اعالمـيـة لتـزويق االخـفـاقات
المانة العاصمة واقامة مشاريع عمرانية كبيرة في مجاالت
الطـرق واجلسور واالنفـاق والعمل بـنظام مـنشئ العجالت
وسـنـة الـصــنع اسـوة بـالـدول الــتي كـانت مـتـخــلـفـة نـسـبـة

لبغداد احلضارة والثقافة والله من وراء القصد .

بغداد
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جـاءت في الـنص "راحت تـثقـبـني ح
ســمـعــتـهــا شـاهــدتـهــا مـســجـاة فـوق
األرض تــعــلـوهــا قـطــعــة من الـقــمـاش
مــلـطــخـة بــبـقع مـن الـدم" وحــ جـثـا
أمـامـها عـلى ركـبتـيه... فـوجئ بـتطـاير
الـريش الذي فقده الطائـر نحو السماء
وهـو يــتـراقص مع نـوتـات سـمـفـونـيـة

الرماد بل سمفونية رمادها.
وقـد شهدت البـالد دماراً بعد احلروب
وحـتى لـو كـانت القـصـة قد كـتـبت قبل
نـحــو ربع قـرن فـإنـهـا مـا تـزال راهـنـة
بـأحـداثهـا وتـفاصـيـلهـا ومـأساويـاتـها
وإن أصـــبــحت الـــدرامــا الــيـــوم أكــثــر
. اتـساعاً وأعمق تـأثيراً وأوضح معنىً
الـسياسة واالقتصاد واحلرب النفسية
واإلعـالم والـدبــلــومـاســيــة هي حـروب
نـاعـمـة وطـويـلـة األمـد حتـى وإن كانت
بـوسائل مخـمليـة لكنـها تصـبح بحكم
ـاً وأكبر اسـتمـرارها وشـمولـها أكـثر أ
ضــــــرراً عـــــلـى الـــــنــــــاس من احلـــــرب
الــعــسـكــريــة وهــو مـا عــاشه الــعـراق
خـالل فـتـرة احلـصــار الـدولي اجلـائـر
وقــد عـبّـر عـنــهـا بـالـفــداحـة والـفـقـدان

والفجيعة.
وعـــكس رشــيــد ذلـك عــبــر ثالث صــور
حــيّــة طــبــعت الــقــصّــة من أوّلــهــا إلى
آخــرهــا أعــني بــهــا طــول االنــتــظــار
سـواء بـطـول الطـريق أو بـالـقـلق الذي
يصاحب من يسعى للقاء محبوبته في
ــتـغـيّـرات الـتي عـصـفت بـالـبالد ظلّ ا
بـــاحلــرب ومـــا بــعـــدهــا أو بـــالــذكــرى
والــــذاكـــرة وهي وإن بــــدت بـــإيـــقـــاع
مــنــفــرد لــكن حــركــيــتــهــا الــداخــلــيـة
ـتـفــاعل صـنـعـت مـنـهـا ونــسـيـجــهـا ا
مـــفـــاجــآت من خـالل قــوّة الـــتـــعــاطف
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تـعبيـر القاص محـمد خضـير في كتابه
"احلكاية اجلديدة" .

يــسـتــخـدم مـحــمـد رشــيـد مــونـولـوجه
الــداخـلـي عـلى شــكـــــل مــتـصــاعـد في
ـوسـيـقي بـانـسـجـام كـامل في الـسـلّم ا
آالته فـيـنتـقل من ضـربة مـوسـيــــــقـيّة
خـــاطــفــة إلى أخـــرى ذات رنــ أكــبــر
ويـريـد إيـصـالـنـا إلى الذروة فـي فيض
من الــشــــــعــور لــيــتــركــنــا فـي حــيـرة
وذهـول وحزن ونـحن وسط سـمفـونية
رمـــاده الــذي يـــعــفّـــر الــوجـــوه ويــزكّم

األنوف.
إنــهــا احلـرب بـال رحـمــة والــعـنف بال

حدود.  
{ مقـدّمـة للـقـصة الـقـصيـرة بـذات العـنوان
والتي صـدرت بقـلم األديب محـمد رشـيد مع
وسومة "سيمفونية 15 دراسة كتبت عنها وا
" منشورات العنقاء ثقف الرماد في مـرايا ا

الذهبية 2021.

تـكون لـغـتهـا جمـيلـة وشفـيفـة وأنيـقة
وهـكـذا هي حـروفـهـا منـسـوجـة بـخيط

رقيق ولكنه قوي ومتماسك.
اسـتطـاع محـمد رشـيد أن يـوظّف لغته
وصــوته ومـوسـيـقـاه وألـوانه وصـوره
في هـارموني متفاعل ومتعاشق متّحد
وإن كـان مــسـتـقالً أيـضـاً وعـلى نـحـو
بــارع وذكي ومـتـصـاعـد لـيـصل به إلى
ـــدى الـــذي أراد أن يـــوصِـل الـــقــار ا
إلــيه بــإشـاراته اجلــنـونــيـة ورمــزيّـته
الــعـالــيـة وتــكـثــيـفه الــتـلــقـائـي : إنـهـا
احلـرب بـكلّ بـشـاعـتـهـا ومـأسـاويّـتـها
واحلـــرب لــهــا وجـــهــان: إحـــداهــمــا -
عـسـكـري تـدمـيري خـارج إطـار الـنـصر
ـة  واآلخـر - سـيـاسي يـخـدم والــهـز
الــهــدف األول وكــمــا يــقــول اخلــبــيــر
الـــعــســكـــري الــنـــمــســاوي كـالوزفــتــز
:"احلـرب هـي امـتـداد لـلـسـيـاسـة ولـكن
بــوسـائل أخـرى". فـتـصــبح الـسـيـاسـة
ـعـنى حـربـاً وإن بـوسـائـل غـير بـهـذا ا
عـسكرية لكنهـا في الكثير من األحيان
ـاً عـنهـا سواء ال تـقلّ خـبثـاً ومـكراً وأ

بوسائل ناعمة أو خشنة.
وحـسب دسـتور الـيـونسـكـو "إذا كانت
احلـروب تـتولّـد في عقـول الـبشـر ففي
عـــقـــولـــهم يـــجـب أن تــبـــنـى حـــصــون
الـسالم"  ولعلّ جـوهر تلك الـفكرة هي
الـتي كانت وراء محاولة رشـيد تبشيع
احلــرب وتـقــبـيح نــتـائــجـهــا وتـنــغـيل
والدتــهـا بـعـد أن يــتّـمت احلب وكـدّرت
ــزاج وحــقــنت الــنــاس بــالــكــراهــيــة ا
واحلـقـد فـحـتى كـلـمـات الـتـعـاطف مع
الـضحيـة تكون أحـياناً بـاردة وبائسة
"خــطــيــة...مــســكــيــنــة ... كــانت حتــبه
...كـانت تنتظره...  " هذه الكلمات كما

األقـــصـــوصــة كـــمـــا يـــطــلـق عــلـــيـــهــا
الــــصـــديــــقــــان أبـــو كــــاطع "شــــمـــران
الــيــاســري" الــذي مــرّت ذكــرى رحـيــله
األربــعــ (17 آب/ اغـــــســــطس 2021
(ومـحــمـود الـبـيـاتي الـذي غـادرنـا إلى
الـرفـيق األعـلى في 3 تـشـرين الـثـاني/

نوفمبر 2014.
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وأول مــا اسـتــوقــفـني فـي سـمــفـونــيـة
ُـحــكـمـة الــرمـاد حـبــكـتــهـا الـدرامــيـة ا
وفـضاء خياالتها اخلصبة إضافة إلى
ـــعــبّـــرة الــتي ازدانـت بــهــا الـــصــور ا
وجـمـعت فـيـهـا الـلـون بـالـصـوت حـتى
بـدت األلـوان كأنـها نـاطـقة. وفي الـبدء
"كــانت الـكــلـمــة" والـكــلـمــة مـرّت عــبـر
الـلـسان أي بـالـصوت تـكـون اللـغـة قد
أدّت مــفـعــولـهــا بـالـوصــول إلى اآلخـر
وحـسب الـروائي األرجـنـتـيـني الـكـبـير
إســتـوريـاس " اإلنـسـان إله بـسـبب من
صـوته" فـما بـالك حـ يـكون الـصوت
صـورة أيـضـاً وتـكـون الـصـورة صـوتاً
ـايـسـترو والـلـون مـتحـرّكـاً مع حـركة ا
تناقضة في الـسمفونية ذات األلـوان ا
تـناسـقة خـصوصـاً ح واألصـوات ا

ولعـلّهـا حالة واالنـكسـار
جـــــمـــــاعـــــيــــة أو شـــــبه
جـــمــاعـــيــة وبـــالــتــردد
والـضـيـاع والـكـوابـيس
الـــــتي كـــــانت أحـالمــــاً

يوماً ما.
وبـــــــهــــــذه الــــــصــــــور
ـتـداخـلة ـتـراكـبـة وا ا
ـتفـاعلة أراد مـحمد وا
رشـــيـــد إدانـــة كـلّ مــا
يـتـعـلّق بـاحلـرب عـبر
تـفـاصـيـلهـا الـدقـيـقة:
بــقع الـدّم والـعـجالت
الــتـي تـدور والــريش

ـتــطـايـر وانـكـسـار احلـلم واخلـسـارة ا
والـــفــقـــدان وهــو مـــا جنــده مـــعــلـــنــاً
ومــسـتــتـراً صــامـتـاً ونــاطـقــاً في قـلب
الــنص مــنــذ بــدايــته وحــتى نــهــايــته
مـندغماً في حيثياته على نحو عضوي
يـتــعـلّق بـقـبح احلـرب وال إنـسـانـيّـتـهـا
ـوت الـذي يـظـهر وانـكـسـار األحـالم وا

لنا بصور مختلفة. 
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كلّ ذلـك عـرضه مـحــمـد رشـيــد بـرمـزيـة
ولـباقـة هائلـة فربطـة العـنق من القنّب
هي عــبــارة عن مـشــنـقــة لــطـائــر مـيّت
تكررة سجّى هو الضحيّة ا واجلسد ا
بــســبب احلـرب وهــذا مـا يــنــبـعث عن
ـاضي الـذي حـفـر في سـردية رائـحـة ا
مـتـداخـلـة بأصـوات وبـوح مـتـفاعل في
طـريقة قص بـاهرة "من اقتـناص حلظة
احلــلـم إلى امــتــطــاء صــهــوة الــواقع"
بــحــيـث يــظــهــر في ســمــفــونــيــة قــهــر
وانـسـحـاق وحـزن مـتوالـد فـيـتـصـاعد
الــهـــارمــوني بــخــطــاب ســردي حــسب
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ورشـاوى ألتــبـاع رجل الـدين الـعـراقي
مـقتدى الصـدر من أجل احلصول على
ـسؤولـية تـلك الـعقـود برغـم علـمهـا 
مـيــلـيـشــيـاته عن الـعــديـد من اجلـرائم
اإلرهــــابـــيــــة في الــــعــــراق وفي هـــذا
الـــــســـــيــــــاق يـــــقـــــول احملـــــامـي راين
سـباراسـيـنو إن الـدفاع قـدم لـلمـحكـمة
وثـائق عن الـعمـوالت الـتي كانت تـقدم
عـــلى شـــكل رشــاوى نـــقــديـــة من أجل
الـفوز بعـقود في وزارة الصحـة عندما

كان يسيطر عليها اخلط الصدري.
أظــهـــر الــدفـــاع لــلـــمــحــكـــمــة جـــمــيع
ــعــامالت الــتي تــثـبت حــقــيــقــة تـلك ا
الـصفقـات والتي نُظمت بـصفة جتعل
من الــســهل عــلى اإلرهـابــيــ حتـويل
وإعــادة بـيع األدويـة الـتـي يـحـصـلـون
ـزدهرة عـلـيـهـا في الـسـوق الـسـوداء ا
في الــعـراق ويـسـيـطــر أتـبـاع الـصـدر
إلى جــانـب شـركــاء ســيــاســيــ عــلى
عـــقـــود وزارة الـــصـــحـــة الـــعـــراقـــيـــة
ومـوازنـاتـهـا مـنـذ الـعام 2004 حـسب
الــرئـــيس األســبق لـــهــيــئـــة الــنــزاهــة
الـــعـــراقـي راضي الـــراضي (يـــعـــيش
ـتــحـدة حــالـيــاً الجــئـاً في الــواليــات ا

األمريكية).
ويـشيـر الراضي إلى أن الـوزراء الذين
يـتسـمون بـبعض النـزاهة لم يـتمـكنوا
ـــفـــتش الـــعــام من االســـتـــمــرار ألن ا
ـديرين الـعامـ كانوا مـتفـق على وا
تـــقــاسم الـــعــمـــوالت بـــحــيث كـــانــوا
يـنظمون الـعقود بالنـحو الذي يناسب
مــصـاحلـهم وكــانـوا يــخـفـون ذلك عن
األجـهزة الـرقابـية في وقـت كان ديوان
ـالـيـة ال يـدقق إال في نـهـايـة الـرقـابـة ا
الـسنة بعد أن تكـون العقود قد وقعت

وصرفت أموالها.
ـسـلـحة  ـافـيـات ا وعـلى غـرار عـمل ا
شـهــدت وزارة الـصـحـة اخــتـفـاء كـبـار
مـوظفيهـا ولم يتم العثـور عليهم وفي
مـقدمتـهم وكيل الوزارة عمـار الصفار
وألـقـي الـقـبض في تـلـك الـسـنـة عـلى
ـهدي أحـد أعـضاء مـيـليـشـيا جـيش ا
ــدعــو حــاكـم الــزامــلي ولــكن أخــلي ا
ســـبـــيـــله الحـــقـــاً خالل واليـــة  نــوري
ـالكي  لـيتحـول الزامـلي من قائد في ا
مـيـليـشـيا مـسـلحـة مـتهم بـجـرائم قتل
مـســؤولـ كـبـار في الـدولـة إلى نـائب
ان الـعـراقي ويؤكـد الراضي في الـبـر
أن الـتغـييـر في وزارة الصـحة اقـتصر
ــسـؤولـ من عــلى الـوزراء وبـعض ا
دون أن يـطـال هيـكـليـة الـوزارة ولذلك
لم تــتـم إعــادة بــنــاء مــعــامل األدويــة
ـــســتـــفـــيـــدون في حـــتى يـــســـتـــمـــر ا
االســتـــيــراد الــذي يـــخــضع لـــتــقــاسم

العموالت.
ـلف إلى وثـائـق مـهـمة يـحـيـلـنـا هـذا ا
ـان الـعـراقي كـشـفـهـا الـنـائب في الـبـر
ــوسـوي فـي شـهــر أغــسـطس جــواد ا
الـــعــام 2019 تـــتــحـــدث الــوثـــائق عن
شــبـــهــات فـــســاد في وزارة الـــصــحــة
الــعـراقـيــة وفي الـعــقـود الــتي تـشـرف
عنية باستيراد عـليها شركة كيماديا ا
األدويـــة إلى الـــعـــراق وأشـــار إلى أن
وزارة الـصـحـة شـهـدت اسـتـقـتـاالً بـ
ــواقع مــخــتــلف األطــراف القــتــســام ا
احلـسـاسـة ألنـهـا مـرتـبـطـة بـصـفـقات
األدويـة وبـيعـهـا وأن تسـويق األدوية
ـنـفـذ األساس في وزارة الـصـحـة هو ا
لـفساد الـوزارة عن طريق ملف الدواء
وأوضح أن شـركة كيمـاديا تتعامل مع
شـركـات الستـيراد وتـوزيع األدوية في
الــــعـــــراق يـــــســــتـــــوردون ولــــديـــــهم
مــخــصـصــات لالســتــيـراد وبــخــاصـة
ألمـــــراض الــــــســـــرطــــــان واألمـــــراض
ــتــعــلـقــة بــاإلشــعـاع ــسـتــعــصــيـة ا ا
واألدويـة البـاهـظة واحلـكومـة تتـكلف
ــالــيــة لــعــمــلــيــات ــوارد ا بــتــأمــ ا
االسـتــيـراد عـبـر تــخـصـيص جـزء من
ـــوازنــة ولـــكن في حـــقــيـــقــة األمــر ا

األدوية غير متوفرة.

بـــرنــامـج أحــمـــد الـــبــشـــيـــر وذُكــرَ أن
ـتظاهر مـحمد حسـ حُطمت أسنانه ا
ــقـتــدى الـصــدر وفـقـاً بــأيـدي مــوالـ 
ـتظـاهـرين بسـبب رؤيته لـقـول بعض ا
وهـو يــغـني هـذه األغـنــيـة قـرب سـاحـة

التحرير.
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يـتطرق الكتاب إلى الفساد الذي تفشى
في مــفـاصل الـدولــة الـعـراقـيــة بـنـحـو
واسع وسـريع بـعـد سـنة 2003 ويـورد
إشـارة احملـلـلة الـسـيـاسيـة األمـنـية في
مــعــهــد واشـــنــطن مــايــان كــارلــ الى
تــفـشـي الـفــسـاد واإلهــمــال واالنـهــيـار
االقـــتــــصـــادي في الـــعــــراق بـــحـــسب
صـحيفة جيروزالم بوست فقد تسببت
ســيــاسـة إيــران وتــدخـلــهــا في شـؤون
الـعــراق وسـيـاســة مـيـلــيـشـيــاتـهـا إلى
انـدالع تـظـاهـرات غـاضـبـة في مـخـتلف
أنــحــاء الــبالد في أواخــر الــعـام 2019
ــــيـــــلــــيــــشـــــيــــات عـــــلى هــــذه وردت ا
ـا أسفر االحـتجاجـات بنحـو عنيف 
عـن مقـتل أكـثر من 1000 ألـف متـظـاهر
وإصــابـة 21000 وأحــد وعـشــرين ألـفـاً

بإصابات وجروح. 
ونـوهت كـارلـ إلى أن عـملـيـات الـقتل
الــتي دبـرتــهـا طــهـران ووكـالئـهـا أدت
ـعـاديـة إليران في ـشـاعر ا إلى زيـادة ا
الـبالد مضـيفـة أن مصـطفى الـكاظمي
سـتـقـبـل سـيادة يـعـطي بـصـيص أمـل 
الـبالد وأن بـرنـامـجه يـعـطـي األولـوية
ــا في ذلك إلزالــة الــنــفــوذ األجــنــبي 
ـرغــوب فـيه الــتـدخـل اإليـراني غــيــر ا
وقـالت: إن طـهـران تقـاوم هـذه اجلـهود
وتـواصل اسـتـخـدام وكالئهـا احملـلـي
لـتنفيذ أهـدافها وأحملت إلى أن كتائب
ـدعــومـة من ــيـلــيــشـيــا ا حــزب الـله ا
إيـران تمـنع العراق من احلـصول على
الي الذي يحتاجه للخروج من الـدعم ا
أزمــته االقـــتــصــاديــة مــشــيــرة إلى أن
رئـيس الوزراء إذا فشل في كف يد هذه
تحدة كن للواليات ا يليشيات فال  ا
أن تـعــدّ بـغـداد حـلــيـفـاً حـقــيـقـيـاً ومن
ـــرجح أن تــقـــطع الــتـــمــويـل كــله عن ا
وزارتي الــدفـاع والـداخـلـيـة في الـبالد
تحدة مـؤكدة أنه إذا قطعت الـواليات ا
الي فقـد يكون اقتـصاد العراق الـدعم ا
الـــضــــعـــيف بــــالـــفــــعل في حــــالـــة من
ـالي الـفــوضى وأضـافت أن الـفـسـاد ا
يـلـيشـيات في الـذي تـديره األحـزاب وا
العراق  يدرّ عوائد مالية فلكية جتنيها
أطـراف الـسـلـطـة مـنـذ سـنـوات طـوال
عـلى حـسـاب شـعب فـقـيـر ومـؤسـسـات

بدأت بالتصدع واالنهيار.
أشـارت مايان كارل أنه في 2017 رفع
نـــحــو مـــئــتـــ من قـــدامى احملـــاربــ
وعــائالت اجلــنــود األمـيــركــيــ الـذين
أصـيــبـوا أو قـتـلــوا في الـعـراق دعـوى
قـضــائـيـة تـتـهـم خـمس شـركـات أدويـة
أمـيركية كبرى بالتـعامل مع ميليشيات
عـراقية مصنفة عـلى الالئحة األميركية
لإلرهـاب لـدورهـا في اسـتـهـداف جـنود
أمـيركـي خالل سـنوات احلرب األولى

في العراق.
ـذكورة يـذكـر أن الـدعـوى الـقـضـائـيـة ا
أشــــــارت إلـى أن شــــــركــــــات األدويــــــة
األمـــيــركــيـــة أبــرمت عـــقــودا مع وزارة
ـــئــات ماليــ الــصـــحــة الــعـــراقــيــة 
الـــدوالرات ودفـــعت أيـــضـــا عـــمــوالت
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يـــذكـــر الـــكــــتـــاب أن الـــنـــائب جـــواد
ـوسـوي الــطـبـيب الـذي يـنـحـدر من ا
األحـيـاء الـفـقـيـرة في مـديـنـة الـصـدر
والـذي كـان يــنـتـمي لـكـتـلـة سـائـرون
الـتــابـعـة لـلـتــيـار الـصـدري تـعـرض
حــال كـشـفه الــفـروقـات الـهــائـلـة في
أســـــــعــــــار األدويـــــــة الـــــــتـي يـــــــتم
اســتــيـرادهــا وإعالنه أن نــحـو 90
ــئــة من صــفــقــات عــقــود شـراء بــا
األدويـة الـتي تـشرف عـلـيهـا شـركة
كــيـمــاديـا يــشـوبـهــا الـفــسـاد إلى
اإلقــصــاء بــدالً من الــتــحــقــيق في
علومـات التي طرحها الـوثائق وا
ـان وعـبـر وسائل حتت قـبـة الـبـر
اإلعـالم وقـــد أحــــيـل إلى جلــــنـــة
حـزبـيـة تـابـعـة لـلـتـيـار الـصـدري
وجـرى جتـمـيـد عضـويـته حـيـنـها

انية. داخل الكتلة البر
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"الــدولــة الــتي تــســرق نــفــســهــا.." هـو
مـلـخص مـا قـاله رئـيـس هـيـئـة الـنـزاهة
الــســابق مــوسى فــرج عـن الـفــســاد في
الـعراق مـشدداً عـلى أن الفـساد مـرتبط
بـرجـال الـدولة الـكـبار وال يـنـحـصر في
ـا اخــتالس أمـوال الــدولـة وحــسب وإ
في تـبـديـدهـا بـصـفـة مـتـعمـدة من خالل
صــــرفـــــهــــا عـــــلى كـل مــــا هـــــو فــــاشل
ومـغشوش وفـاسد وأكد ان الـفساد في
الـعراق يـؤدي في كثيـر من األحيان إلى

موت أعداد كبيرة من السكان.
ــتـابــعــون لــلـمــلف االقــتــصـادي يــرى ا
ـالي العراقي أن احلكومـات العراقية وا
ــتــعــاقــبــة ســعت وبــنــحـو تــدريــجي ا
ومـنظم إلى تـدميـر جمـيع أعمـدة الدولة
الــعـراقــيــة االقـتــصــاديـة والــعــسـكــريـة
والـتعليمية والصحية وقد ال يبدو هذا
األمـر منطـقياً عـلى اإلطالق لكن األرقام
واإلحـــصـــاءات والـــوثــائـق واحلــقـــائق
وجـودة على أرض الواقع ـعطـيات ا وا

تبرهن على ذلك بنحو كبير.
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ال يـغـفل الـكـتاب ذكـر ظـواهـر الـتـخريب
االقـتـصادي الـتي حدثت في الـعراق من
تـسـمـيم األسـمـاك واحـتـراق مـحـاصيل
الـطــمـاطم في مـنـطـقــة الـزبـيـر وظـهـور
ـزارع بغرض تـدميرها الـفايروس في ا
ــزارع والــبــسـاتــ في ديــالى وحــرق ا
ــة وغــيــرهـــا ووصــفــهــا بـــأنــهــا جــر
نـهجـة ومـنظـمة إلخـضاع اقـتصـاديـة 
االقـتـصـاد الـعـراقي إلى الـتـدمـيـر الفـتاً
إلى أن هــــذه الــــظـــواهــــر تـــتــــزامن مع
اسـتـيـراد الـلـحـوم والـدجـاج واألسـمـاك
من اجلـارة الـشـرقـيـة (إيـران) ومـشـيـراً
إلى أن هـذا االرتباط هو أكـبر دليل على
أن هـذه الـقـضـية لـيـست قـضـيـة عـابرة
ـنـهـجـة ومـخـطـطـة ـا هي قـضـيـة  وإ
ومـنظمة هدفـها حتقيق التـراجع الكبير
في قدرات العراق الصناعية والزراعية
وفي جــوانب تـوفــيـر الــطـاقــة وإهـمـال
الـبـنى الــتـحـتـيـة األسـاسـيـة لـفـتح بـاب
واسع إليــران فـي أن تـنــمـي شــركــاتــهـا
الـصــنـاعــيـة واإلنـشــائـيــة بـنـحــو غـيـر

مسبوق.
يـقول الكتاب: إن هذه الظواهر ساهمت
في أن تـدخل إيـران شريـكـاً أساسـياً في
الـسـوق الـعـراقـية بـعـوائـد مـالـيـة تصل
إلى نــحـو ثالثـ مـلــيـار دوالر سـنـويـاً
وهـو مبلغ جتنـيه من تصدير منـتجاتها
إلى الــــعـــراق ومـن إمـــدادات الــــطـــاقـــة
والـعقود اإلنـشائيـة واالستثـمارية التي
تــســتــحـــوذ عــلــيــهــا عـــبــر تــســهــيالت

واستثناءات يقدمها العراق.
ادي من االقـتصاد العراقي إن الـقطاع ا
ـــا أدى إلـى جـــعل تــــراجع كــــثـــيــــراً 
االقــتـصــاد الــعـراقـي اقـتــصــاداً ريـعــيـاً
ومــكـشــوفــاً ريـعــيــاً ألنه يــعـتــمــد عـلى
الــنـفط ومــكـشــوفـاً ألنه يــغـطي جــمـيع
احـــتــــيـــاجــــاته مـن خالل االســـتــــيـــراد
اخلــارجي. أمــا فــيــمــا يــخص الــقــطـاع
ـالي فتـشيـر تقاريـر إيرانـية وعـراقية ا

إلـى تــراجـع كـــبــيـــر في
حــصــة الــعــراقــيــ من

ـالـي الـعــراقي حــيث بــاتت الــقــطــاع ا
إيـران تمتلك نحو  11مـصرفاً تعمل في
الـعراق بنحـو مستقل كـما أن مصارف
إيـرانـيـة اشـتـرت حـصـة سـتـة مـصارف
عــراقـيـة أخـرى وبــلغ إجـمـالي األمـوال
ـصارف اخلـاصة بـاإليـرانيـ في تلك ا
أكــثــر من سـبــعــ مـلــيــار دوالر األمـر
الـذي يعكس هيمنة إيرانية شبه مطلقة

على االقتصاد العراقي.
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الـفـساد في قـطاعـات اإلنـتاج الـعراقـية
وبــــخـــاصــــة فـي وزارات الـــصــــنــــاعـــة
والـكـهربـاء والنـفط واإلعـمار واإلسـكان
والــبـلـديـات أدى إلى اســتـنـزاف مـوارد
الـدولــة الـعـراقـيـة وتـدمــيـر اقـتـصـادهـا

وبنيتها التحتية األساسية.
ستقيل قـدرت حكومة رئيس الـوزراء ا
ـهـدي حــجم الـفــسـاد في عــادل عـبــد ا
تـسـعة آالف مـشـروع حكـومي بـعضـها
وهــمي بــنــحــو ثالثــمــئــة مــلــيـار دوالر
أمــيـركي وأشـارت إلى تــهـريب الـنـفط
ومــلـف الــعــقــارات وتــهــريب األمــوال
ـــنـــافـــذ احلـــدوديــة والـــتـــهـــريب في ا
اجلـمـارك الـذهب والـتـجـارة وتـهـريـبه
الـسجـون ومراكـز االحتـجاز هـذه كلـها

فيها فساد.  
يــشـيــر الـكـتــاب إلى أن عــمـلـيــات نـهب
موارد الدولة العراقية تتم عبر أساليب
وإجـراءات متـنوعة بـعضهـا يتم خارج
إطـار الـقانـون كـعمـلـيـات تهـريب الـنفط
اخلــام ومــشــتـقــات الــبــتــرول أو عــبـر
ـبــاشـرة كـعـمـلـيـة عـمـلــيـات الـسـرقـة ا
سرقة معدات مصفاة النفط في بيجي.
يـقـول الـرئيس األسـبق لـهـيئـة الـنـزاهة
الـعــراقـيـة: إن "الـفــسـاد كـان عـبـارة عن
عــمل فــردي ولــكن فــيــمــا بــعـد أصــبح
ظـاهرة في بـدايات عـمل هيـئة الـنزاهة
كــان لــديــنــا نــحـو 2700 دعــوى فــسـاد
الية على وجه قضائية قدرنا قيمتها ا
الـتقريب بـنحو  17مـليار ديـنار عراقي
(مـا يـعـادل نـحـو  15مـلـيـون دوالر) أين
نــحـن اآلن? اآلن الــدولــة كــلـــهــا غــارقــة

بالفساد".
وارد ـيلـيـشيـات ا تـتـقاسم األحـزاب وا
ؤسسات احلكومية ـالية للوزارات وا ا
من خـالل مــــا يــــعــــرف بــــالــــهــــيــــئـــات
االقـتـصاديـة والهـيئـة االقـتصـادية هي
اجلــهـــة اخملـــولــة بـــصــرف الـــنــفـــقــات
والــتـخــصــيـصــات وإبـرام الــعــقـود في
ــؤســســات احلـكــومــيــة من الــعــقـود ا
الكبرى في وزارة النفط إلى عقد أصغر
شـركــة تـنـظـيف فـي دائـرة رسـمـيـة وال
تـخضع تـلك العـقود والـنفـقات لـهيـئات
ـالية والـقضائـية ألن األحزاب الـرقابة ا
ـيليشيات فوق سلطة القانون وهذا وا
مــا حـــصل الثــنــ مـن مــفــتــشي وزارة
الـصحة عندما طلبا مراجعة عقد شركة
ـيـلـيـشـيـا الـعـصـائب تـنـظـيف تــابـعـة 
لـيتـحوال إلى مـتهـم يـواجهـان قضـية
فـسـاد.إن هـذه الـشـركـات وحتـى بعض
الي هي ـصارف وشركات التحويل ا ا
في احلــــقـــيــــقـــة واجـــهــــات لألحـــزاب
الـسـيـاسـيـة وتـالـيـاً هي الـذراع الـقوي
لـلجان االقتصادية لألحزاب ألنها تتيح
ـــنـــاقـــصــات لـــهــا الـــســـيـــطــرة عـــلى ا
ـقـاوالت.أمـا األسـالـيب األخـرى التي وا
ـيليـشيات في نهب تـتبعـها األحزاب وا
مـوارد الـدولة الـعراقـية فـتـتم عبـر أطر
قـانونية من بـينها عقـود الشراكة التي

تبرم مع شركات القطاع العام.
أحـد األمثلة على ذلك هـو عقد الشراكة
الــذي وقــعــته شــركــة مــغــمــورة تــدعى
الـشبّوب مع الشـركة العامة لـلصناعات
الــفـوالذيـة الــتـابـعــة لـوزارة الـصــنـاعـة
الـعــراقـيـة وتــظـهـر الــوثـائق اخلـاصـة

بــهــذه الــقــضــيــة أن شــركــة الــشــبــوب
لــصــاحــبـــهــا بــهــاء عالء عــبــد الــرزاق
اجلــوراني وجـهت طــلـبــا مـكـتــوبـاً إلى
وزيـر الصناعة في ديسمبر العام 2018
إلبـرام عـقـد شـراكة مـع الشـركـة الـعـامة
لـلـصـنـاعـات الـفـوالذيـة وأحـال الـوزيـر
الـطلب إلـى الشـركة الـعامـة للـصنـاعات
الـفــوالذيـة بــعـد نـحــو شـهـرين مــرفـقـا
وافـقة والـدعوة إلى إكـمال إجراءات بـا
الـتعـاقد خالل أسبـوع واحد فـقط عقد
ـشاركة يتـعلق بتطويـر وإنتاج أعمدة ا
وأبـراج نـقل الـطـاقـة الـكـهـربـائـية مـدته
خـمسـة وعشرين عـاماً وحتـصل شركة
ـوجبـه على نـسـبـة تـسـع الـشـبـوب 
ـئة ـئـة من األربـاح مقـابل عـشـرة بـا بـا

فقط للدولة.
ــقــاول بــهــاء عـالء عــبـد يــرتــبط اسم ا
الـــرزاق صــــاحب شــــركـــة الــــشـــبـــوب
لـلـمقـاوالت بـعقـود وصـفقـات حـكومـية
أخــرى أهـــمــهـــا مع وزارة الــكـــهــربــاء
ـان الـعـراقي ويـتـهـمـه الـنـائب في الـبـر
عـــدي عـــواد بــدفع عـــمـــوالت ورشــاوى
ــان الـعـراقي ألعــضـاء آخـرين فـي الـبـر
ـانـيـة لــنـشـاطـاته ـنـع أي مـسـاءلـة بــر

شبوهة. ا
يـقول عـواد: إن "بعض اإلجـراءات التي
قـام بـها بـهاء عالء  هـو عـرقلـته عـملـية
اسـتجـواب وزير الـكهـرباء في حـينـها
عــبــد الـكــر عــفــتـان وذلك عـن طـريق
شــراء ذ بــعض الــنــواب بــصــراحــة
ولــدي األدلــة عـلـى ذلك وقـدمــنــا دعـوى
قـضــائـيـة بـخـصـوص ذلك ومـازالت في

احملاكم".
ــقـاول بــهـاء عـالء عـبــد الـرزاق ــلك ا
شــقــة في حي ســولــنــا فـي الــعــاصــمـة
الـسـويـديـة سـتوكـهـولم ويـسـتـخـدمـها
أيـضا مقـراً لشركة مـسجلـة في السويد
حتت اسـم االتــــــصــــــاالت الــــــدولــــــيـــــة
ـا يتـرك عالمة وتـكنـولـوجيـا الطـاقة 
اسـتفهام حول الطريقة التي حصل بها
عـلى عقود حكومية متعددة مع وزارتي

الصناعة والكهرباء.
ـان الـعراقي إن يـقـول أعـضـاء في الـبـر
ــثل واجــهـة بــهـاء عـالء عـبــد الـرزاق 
جتـارية لسيـاسي متـنفذين في الدولة
الـعـراقـيـة والـتـسـهـيالت الـتي يـحصل
عـلـيـها داخل اإلدارات الـعـامـة هي جزء
ـالـيـة من عــمـلـيــات تـوزيع احلـصـص ا
يـلـيشـيات بـ األحـزاب السـياسـيـة وا

رتبطة بها.  ا
ـافــيـات ويــؤكـد عــواد وجــود "بـعـض ا
الـتي حتـاول الـدفـاع عن بـعض الوزراء
ـال عـلى الـنـواب وهذا بـصـفـة عرض ا
انية الثانية". مايحدث في الدورة البر
الـتـصـنـيـفـات الـدولـيـة تـعـدّ العـراق من
ب أكثر الدول فساداً في العالم بنحو
ـشــاريع اعــتــبــاطي ولم يــأتِ تــعــثــر ا
احلـكومية وما يرافقها من هدر جنوني
لـلـمال الـعام من الـفـراغ أو العـدم كلـها
ـا يـصـفـها أسـبـاب ومـقـدمات تـرتـبط 
كـوادر االقـتـصـاد والـقـانـون الـعـراقـي
بـعـمـلــيـات تـدمـيـر مـنـهــجـيـة ومـنـظـمـة
تــــشـــرف عــــلــــيــــهــــا أحــــزاب فــــاســـدة

وميليشيات مسلحة تديرها إيران.
قـصة الـفـساد في الـعراق تـاريخ طويل
من هــدر أمــوال الــدولــة عـلـى مـشــاريع
مــعـطــلـة وخــدمــات مـفــقـودة ويــكـشف
بـرنـامج "احلرة تـتـحرى" الـذي يبث من
واشــنـطن مــعــلـومــات ووثـائق عن دور
ـيــلـيــشــيـات في اســتـغالل األحــزاب وا
نـفوذهـا داخل السـلطـة لتـحقـيق عوائد
مـالية ضخمة تـضاعف حجم السرقات
في الــعـراق بـعــد أن تـضـاعــفت سـطـوة
ـدعــومـة من ـســلـحــة ا ــيـلــيـشـيــات ا ا

إيران.

غالف الكتاب

كـتبَ مـيـلـتـون فـريـدمان (احلـائـز عـلى جـائـزة نـوبل في اإلقـتـصـاد عام
ز). 1976) في (نيويورك تا

أنه عــــــنـدمــا يُــســـــأَل عـن أفـضل بــلــد لـديـه عـدا وطــنه فــإنه يــجـيب:
"تايوان". 

فـتايـوان بـلد خـالٍ من أي مـوارد طبـيعـيـة و أرضه صخـريـة و يقع في
بـحـر تـتالطـمه الـعواصف مـن كل جهـةٍ و بـحـاجـة السـتيـرادِ كل شيءٍ
ـتـلك رابع أفـضل إحـتـياطـي مالي حـتى الـرَّملَ واحلَـصى و مع هـذا 
في العالم ألنه اختارَ احلَفْرَ في عقول أبنائه بحثًا عن اإلبداع بدلًا من
ـعادن فـالبـشر هم طـاقـته الوحـيدة غـير احلـفر في األرض بـحثًـا عن ا

الناضبة و القابلة للتجديد.
ويستطردُ  "فريدمان" قائالً: 

كن قيـاسُ تقدُّمِ دولـةٍ ما في القـرن الواحد و الـعشرين من خالل إنه 
ُدرسِ النـاجح وتربـية األبنـاء و زرع اجلدية ما تنـفقه على »إيجاد «ا
اس و ـا تـمـتـلكه مـن ذهب و أ قـرَّراتـهم و لـيس  فـيـهم و اإلهـتـمـام 
ستقبلِ نفط فمستوى "مُخـرَجات التعليم" هو الذي سـيحددُ قوةَ أُمَمِ ا

وارد الطبيعية.. وثرائها وليس الدخل من ا
فيـد أن يكون لدى دولـــــة ما نفط ويخــــتمُ فـريدمان مـقالَه بأنـه: "من ا
ـاس و لـكنـها تُـصبِحُ بال جـدوى إن لم تَســــتغِل ذلكَ بـطريـقةٍ وغاز وأ

سليمةٍ".
ــسـؤولــ في الـدولــة يُـفــكـرونَ في كم من قـادة األحــزاب و الـكــتل و ا
تمك اإلبـداع و صناعة اإلبـتكار و الريادة لـلعراقيـ بدلًا من تكديس
وظف في الدولة حتى أصبح مـوظفو العراق أكثر من موظفي الدول ا
ـتـحدة وووو; حـتى أنـنا األوربـيـة قاطـبـةً; وأكبـر من مـوظـفي الواليـات ا
الدولة األولى في الـعالم التي فيـها موظـفون و متقـاعدون أكثر من ربع

السكان و عشر أضعاف الطبقة العاملة في البلد..
آساة الكبرى تكمُن في أنَّ اجلميع يبحث عن الوظيفة احلكومية من وا
أجـل الـراتب ال من أجـل خِـدمـةٍ أو مــشـارَكَــةٍ في إنــتـاجٍ أو صــنـاعـةٍ.. 

قال روبرت موغابي ذات مرة:
نـاسب قد تأكل دجـاجًا و عنـدما يَقِلُّ عندمـا يأتي راتـبك في الوقت ا
ا تـأكل منتـجات الدجـاج (البيض); و بـعدها تـبدأ في تناول الراتبُ ر

ما يأكله الدجاج مثل الذرة و الدُّخن.
أخيرًا عنـدما ينتهي الـراتب قد تُصبِحُ الدجـاجةَ نفسَهـا تقضي معظمَ

وقتِكَ هائمًا تبحثُ عما تأكله!..
فـراتِــبُكَ بـذرة حتــتـاجُ أن تـأخــذَ بـعــضَهُ و تـزرعـه في اإلسـتــثـمـار ألنَّ
ـالـيــة... عـلـيك أن ــكن أن يـحلَّ جـمــيعَ مـشــكالتكَ ا الـراتبَ وحـدَهُ ال 
تـضعَ خُــطـةً بـديــلـةً بـواســطـة اإلسـتــثـمـار احلـكــيم الـذي يــوفـرُ فُـرَصًـا

لإلنسان ليأكلَ الدجاجَ  متى ما شاء!!!!...
لـو استـطعـنا أن نـفكـرَ في اإلستـثمـار ... ألننـا مُغَـفَّلـونَ إن اعتـقدنا أن
تكون مواردنا رواتب إلى األبد!!!!... علينا أن نفكرَ في تأم حياتنا و
حـياة أبـنـائنـا و أحفـادنـا ... ألنَّ الصـراع من أجل الـبقـاء سـيشـتدُّ مع
ِ من حـولـنـا; و عنـدهـا مواردنـا  لن تـكون زيـادةِ الـسكـان و تـقدُّمِ  األ

رواتبَ تكفينا إلى األبد! 
عـلـينـا أن نـفكـرَ في ريـادة األعمـال و تـنمـيـة حيـاتـنا و حتـقيـق اإلكتـفاء

الــذاتي عـلـى األقل .. و ألنـنــا لن نـكــون مـوظــفـ إلى
األبـد.. عـلـيـنـا أن نـبـدأ بـالـتـعـلـيم وزرع اإلبـداع و

جعل اإلبتكار و الريادة سُلوكًا ألبنائِنا..
اللـهُمَّ يَسـر أمرَنـا.. وأصلِح عـملَـنا .. وجنـنا من

والتنا الفاسدين.
{ عن مجموعة واتساب
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حـ طـلب مـنـي مـحـمـد رشـيـد الـقاص
يساني "العمارتلي" ـثقف الناشط ا وا
نـــســـبـــة إلى مـــحـــافـــظـــة - مـــيـــســـان
/الـعمـارة  أن أقرّض قصّـته القـصيرة
"سـمـفونـية الـرماد" لـيضـعهـا في صدر
ـطبـوعة الـتي ستـصدر عـنهـا موشّاةً ا
بنقد  12مـثقفاً تردّدت كثيراً وقلت مع
نـــفــسي مــاذا ســـأضــيف إلى قــراءات
سـبقتني لعدد من األدباء والنقاد وهي
جــمــيــعـهــا غــنــيــة وعـمــيــقــة? ولــكـني
اسـتـجبت أخـيراً إلحلـاح محـمد رشـيد
ثقف الـذي سبق وأطلقت عـليه لقب " ا
االنــتــحــاري" والــذي يــخــطط لــعــشـرة
مـشـاريع في آن واحد دون أن يـكون له
مـسـتلـزمـات أوليّـة ألي مـنهـا لـكنه في
طـاف وقـد يـكون بـقـدرة قادر نـهـايـة ا
يـتمكّن من إجناز أغلبها فكيف يحصل
ــا بــاإلرادة واإلصـرار ذلـك ال أدري? ر
وحُـسن الـنـوايا وبـالـعالقات الـواسـعة
بــالـوسط الـثــقـافي الـتي كــوّنـهـا خالل
ــنـصـرمـ ولــكن ال يـعـني الــعـقـدين ا

دون خسارات وتضحيات كبيرة.
وزال تـــردّدي بــعـــد أن قــرأت الـــقــصــة
الـــقـــصـــيـــرة أو الـــقـــصـــيـــرة جـــدّاً أو

يـــقــول مـــؤلـف كــتـــاب (شـــجــون عـــلى
ضـفـاف الـرافـدين.. احـتالل بـغـداد وما
ـــدوح خـــفـي أعـــظـم) عـــبــــدالـــقــــادر 
الـبريفـكاني: إن حكـومة العـراق قطعت
خـدمـة شبـكـة اإلنتـرنت يوم  5تـشرين
الــثـاني وصــرح رئـيـس الـوزراء عـادل
ــهــدي قــائالً إن إغـالق الــطـرق عــبــد ا
ــنـــشــآت يـــكــلف الـــدولــة وتــعـــطــيـل ا
مـــلــــيـــارات الـــدوالرات فــــردّت عـــلـــيه
ـنظمة غـير احلكومـية نت بلوكس أن ا
قـلـة الـعـمـالـة أو انـخـفـاض اإلنـتـاجـيـة
لـيس هـو الـذي يـكـلف الـبـلـد اخلـسارة
األكـــبــر بـل قــطع احلـــكـــومــة خلـــدمــة

اإلنترنت هو األكثر خسارة.
كــلف قــطع شــبــكـة اإلنــتــرنت خــسـارة
لالقــتـصــاد الـعــراقي تُـقــدر بـأكــثـر من
مــلـــيــار دوالر وســوّغ رئــيس الــوزراء
قــطــعه اإلنــتــرنت بــأنه يــســتــغل لــبث
الــكـــراهــيــة والــعـــنف واإلرهــاب لــكن
تـحـدة أقـرت أن خـدمة مـنـظـمـة األ ا
اإلنـترنت هي حـق من حقـوق اإلنسان
وأن قــــــطع خــــــدمــــــة اإلنــــــتـــــرنـت عن
ُـشترك يعد انتهاكاً للقانون الدولي ا
حلــــقــــوق اإلنـــســــان وأرسل ائــــتالف
مـقاومة حـجب اإلنترنت رسالـة رسمية
إلى وزارة االتــصـاالت الـعـراقـيـة حـول
إبـقـاء خدمـة اإلنتـرنت مـفتـوحةً وآمـنةً
في الــعــراق نــيــابــة عن أكــثــر من 200
مـؤسـسـة من أكـثر من 70 دولـة تـنـاشد
ضرورة ترك خدمة اإلنترنت مفتوحة.
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إلى جـــانب ذلك كـــانت مــنـــظــمــة األ
ــتــحــدة تــتــوجـه إلى الــتــحــقــيق في ا
ُـباعـة للـعراق مـوضـوع قنـابل الغـاز ا
وكــشف مـصــدر دبــلـومــاسي غـربي أن
ـتـحدة وفـداً دولـيـاً من مـنـظـمـة األ ا
ســـيـــزور أوكـــرانـــيــا وصـــربـــيـــا ألجل
ـــوضع وقــالت الــتـــحــقـــيق في هــذا ا
ــواد ـــتـــحـــدة إنّ ا مـــنـــظـــمـــة األ ا
الـكيمـاوية التي حتتـويها هـذه القنابل
جرد قـاتلـة وتضرب أعـصاب الدمـاغ 

استنشاقها.
w U _« w  …—u «

دخـــلت ثـــورة تـــشــرين 2019 األغـــاني
الــشــعــبــيــة حـتـى بــات يـرددهــا حــتى
ــطــربــة أطــفــال الـــعــراق إذ نــشــرت ا
الـعـراقيـة رحـمـة رياض أغـنـية وطـنـية
بـعنوان "نـازل آخذ حقي" وهـو الشعار
تظاهـرون في التظاهرات الـذي رفعه ا
لـلمطـالبة بـحقوقـهم وتعد أول مُـطربة
نشرت أغنية تضامنية مع التظاهرات
وطـرح حــسـام الـرسـام أغــنـيـة جـديـدة
ــســانــدة الـتــظــاهــرات بــعــنــوان أبـو
"الــتـكـتك أبــو الـغـيــرة" لإلشـادة بـدور
الــعــربــة الــصـــغــيــرة في نــقل جــرحى
ـظاهرات وتزويد احملتج باألغذية ا
واألدويـة وأصدر كاظم الـساهر أغـنية
وطــنــيـة بــعــنــوان "إلى مــتى" وأصـدر
حــا الــعـراقـي وقـصـي حـا أغــنــيـة
بـعنوان "صوت العراقي" وطرح سيف
نـبيل أغـنية بـعنوان "سـلمـية" تضـامناً
مع الـــتـــظــاهـــرات وأهـــدت مــنـــظـــمــة
ُـعــارضـة مــجـاهــدي خـلق اإليــرانـيــة ا
أغــنـــيــة إلـى الــشــعـب الــعـــراقي لــدعم
تـظـاهـراتـه بـعـنـوان "سـيف فـلـيـشـهـر"
وأطلقت الفنانة العراقية شذى حسون
فـيديو كـليب بعـنوان "ابن هذا الوطن"
واشـــتــهـــرت أغـــنـــيــة "ذيـل أعــوج" من
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بغداد

w «dF « rKF « w  o  WLK
كلمـتي الله اكبـر تقرهمـا جميع االديان الـسماويـة وهي على لسان كل
مـسـلم في الصـلـواة اخلمس يـومـيا وكـلـما شـعـر بارتـيـاح او ضيق او
ساويء واالخطاء وفي بعض اراد مراجعة نفـسه مع السماء لتجـنب ا
االحـيـان تـستـخـدم االيـات القـرانـيـة والشـعـائـر الديـنـيـة من قـبل بعض
االشـخاص الغـراض سيـاسيـة او جتاريـة او معـنويـة وهي كلـمات حق
نـافـعـهم اوتـخديع ـعـارضـة  يـراد بـهـا باطل لـتـشـويه االراء واالنـظار ا

الناس لكسبهم في مآرب شتى .
ــؤسـســيـهـا او رؤســاء قـامـوا في كـثــيـر من دول الــعـالم هــنـاك رمـوز 
باعمال في انقاذ بلدانهم من كوارث او اخطار تكاد ان تمحي بلدانهم
من الـوجـود او قامـوا بـتـشريع قـوانـ وانظـمـة حتت الـضبط والـرقـابة
ـسـاوات بـ مـكـونـات الـدولـة في هـويـة وطـنـية ال الـشـديـدة في خـلق ا
يـعـرف مواطـنـيهـا اال بـتلك الـهـوية دون غـيـرها وتـمـاثيـلـهم في عواصم
بـلـداهم منـصـوبة عـلى منـصـات عالـيـة ومنـهم اجـسامـهم مـحفـوظة في
الواح زجاجية كرموز للدولة  ولكن في العراق منذ تاسيسه أي خلف
ــحي اثـاره ومـا قـرره في الـسـلــطـة يـسـتــلم الـرئـاسـة يــخـون سـلـفه و
وصـنـعه ولـذلك قــام الـرئـيس الــسـابق صـدام حـســ اثـنـاء ضـمـوراو
انـكـمـاش سـلـطـته خـاصـة في احلــرب اخلـلـيـجـيـة الـثـانـيـة مع الـكـويت
واحلـصـار الـدولي بـكـتـابـة كلـمـة الـله اكـبـر بـاخلط الـكـوفي عـلى الـعلم
العراقي بخط يده وهي كلمة حق يراد بها باطل الن سفكت دماء االف
الـعـراقـ من اعـدامــات واسـتـخـدام االسـلـحـة الـكــيـمـيـاويـة وعـمـلـيـات
واطنـ وتفشي الـرشاوي في دوائر ـتلكـات ا االنفال ونـهب وسرقة 
ــصـاغ ب ( الـله اكـبـر) كـلــمـتـ تـعـادل ثـقل الـدولـة حتت ذلك الـعـلم ا
ـساوات والـعـدالـة  واقـام احلـمـلة االرض والـسـمـوات في احلـقـوق وا
ـصـانـة  وقـصـور باسـم ديوان ـانـيـة وبـنــى جـوامع (بـيـوت الـله) ا اال
الرئـاسة لـكي تبـقى بصـــــماته خـالدة دون ان يـستطـيع من يخـلفه من
إزالة اثـاره وكلـــــما حدث بـعد سـقوط نظـامه هو تـغــــييـر خط الكـتابة
ـعـمـول به حـالـيـا كـرمـز لـلـدولـة في اسم اجلاللـة وعـظـمـته في الـعــلم ا
ويـحـمل مــعـاني ديـنـيــة كـثـيـرة جتـزم اتــبـاعـهـا من احلـكــام لـيــــكـونـوا
مـسؤلـون عن شـاة لو ضـاعت في اقـصى البـالد  فكـيف هم مـتخـم
بـالـثراء وهـناك جـيـاع فيـهـا على اغـنى ارض مـنّا الـله عـليـهـا بكـنوز ال

حتصى  . 
كلمة الله اكبر في علم الدولة ومرفوع على مؤسساتها ودوائرها يجب
ان يـكــون الـشــخص في اعــلى مــنـصـب  مـســاويــا حلق أي مـواطــــن
بسـيط فيـها في الـواجبـات خلدمـة الوطن  واحلـقوق في تـوزيع ثروات
ـسـؤلــون الـعـامــلـون عـلــيـهـا من تــلك الـثـروة الـبالد  ال ان يــغـــــرف ا
اليـــــ ويــكـــــونــون بــ لــيــلـة وضــحــاهــا اصـحــاب الــقــــــصـور بــا
الــفــخـــــمــة وســيــارات مـرفــهــة من اغــلى االســــــعــار لــهم والفـــــراد
اسرهــــم ولهم خـدم وحاشـــيـة وهناك مواطـنون يبـــحثون عن قــــوت
ال الـعام وتتـفــــشي الرشاوى ـزابل وتـــسرق وتـنهب ا يومـــهم في ا
ا في عــــقـر دوائـر الـدولـة والـله اكـبـر يـرفـرف عـلى رؤسـهـم كـغـــطـاء 
ـواطــنـــــ والــبـــــقــيـة يــقــتــرفــونه من الـــــظــلم واالســـــتــبــداد بـحـق ا
اخلــــصـهــا في الـســطـور الـتــالـيـة  اين مــآثـر كـلــمـة احلـــق وهل من

ضمير يقبل ?  .
دولة تدخل السجل االسود الدولي وعلمها الله اكبر 

دولة في دوائرها تتـــفشى الرشاوي والفساد وعلمها الله اكبر
دولة مســؤلوها يصبحون ب ليلة وضحاها اثرياء
والــســواد االعــــــظم مـن مــواطــنــيــــــهــا في الــفــقــر

قــــفر وعلمها الله اكبر          ا
ـتلـكات مـواطنيـها مـحجـوزة عن القـومية دولة 

والطائفية
مـن الـنـظــام الـســابق ولم تـعــاد الى اصـحــابـهـا

وعلمها الله اكبر.



b b'« »Ò—b*« W u  nAJ Ë 5 ö « V UF  ¡«—Ëe « …—«œ≈

6

!dDA U  WO u uMJ « W uD  VI  Ê«“d  —eOK «Ë œ«u*« UL

صـراعـا  شـديـدا عـلى الـصدارة في
اعـــقـــاب  حتـــول نـــتــائـج  احلــدود
الــســريـعــة واالنــتـقــال  لــلـوصــافـة
بفارف  نقطة عن دهوك وسيكونان
اط امام مهمـت  مختلـفت  تماما
ــتـصـدر فـفي الــوقت الـذي يــحل  ا
ضـــيــفـــا عــلى  الـــرمــادي الـــســابع
رهون ـوقع ا والتـطلع للـبقاء في ا
بـــالــــفــــوز وحــــده  الن الـــوصــــيف
سـيـكـون امـام اسـهل مـبـاراة بـلـقاء
ــتــذيل  الــعــلـم بـنــقــطــة ومــرشح ا

مــلــعب الــشــعب الــدولـي حلــسـاب
اجلـولـة الـرابـعـة عـشـر من الدوري

متاز. ا
وعــلى أثـر ذلك قـدم مــدرب الـفـريق
عـصـام حـمد اسـتـقـالتـه من تدريب
الـزوراء" عـازياً إيـاهـا "كي ال يـكون

حجر عثرة في طريق الفريق".
v Ëô« W —b «

وجتري مـواجـهات  الـدور احلادي
عــــشـــــر لــــلــــدرجــــة االولـى ضــــمن
توقـع ان تشهد اجملموعـة االولى ا
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ــيـنـاء واربـيل عـلى يـعـول فـريـقـا ا
عنـاصـرهـمـا  لـلـخـروج من مـنـطـقة
اخلطر ضمن مبـاربات اليوم االحد
 في  الـدور اخلامـس عشـر لـلدوري
ـمتـاز وفيـهـا يتـطلع اربـيل تاسع ا
ــوقف لــتــحــشــيــد جــهــود عــشــر ا
اجملـــمــوع ودعــمــهــا عـــبــر عــامــلي
االرض واجلـمـهور لـتـجـاوز ضـيفه
الـــقــاسم  ومـــحــاولـــة اخلــروج من
مــنـطــقــة  اخلـطــر واحلــد من نـزف
النقاط  وتـدارك  االمور معوال على
ـهـمة انـتـفـاضـة عـناصـره الجنـاز ا
ــوقف ولـو من اخملـتــلـفـة وانــقـاذ ا
بعـيد  فـيما  تـظهـر رغبة الـضيوف
ثــاني عــشــر عــالــيــة فـي مــواصــلـة
مــســـار الــنـــتــائج  الـــتي تـــغــيــرت
مؤخرا  وكان من ب الغا  في
الــدوريـن االخــيـــرين والــتـــقــدم في
الــتــرتــيب و يـظــهــرقــادرا إلحــبـاط
جــهــود اصـحــاب االرض والــعـودة
بـفـوائــد  الـلـقـاء الــذي اليـخـلـوامن

اخلطورة  رغم   افضليته .
ومـا يـقال عن اربـيل  يـنـطـبق  على
ــيــنـــاء ســابع عـــشــر الـــذي فــقــد ا
الـــســيــطـــرة  حــتى  حتـت  انــظــار
تواصل  وسط جمـهوره والفـشل ا
عجزه من حتقيق الفوز رغم دخول
ـنـافـسـات دورا جـديـدا واخلـروج ا
في مـهـمـة غـايــة في الـصـعـوبـة قـد
تـزيـد من تـهديـد طـمـوحات  كـتـيـبة
شــمـران  في تـرك  دائــرة  الـهـبـوط
ـتـصدر عـنـدمـا يحـل ضـيـفـا علـى ا
الشرطة والسعي لقلب النتيجة الن
كـل شيء وارد في مـــبــاريــات كــر ة
الــقــدم  لـــكــنه ســيــصـــطــدم بــقــوة
ـتوهج   الـذي الزال  االفـضل ب ا
الـكل في الـنـتائـج مدعـومـا بـافضل
ــا هـــجــوم ودفـــاع وتــطـــور االداء 
ـتلـكه من تـشكـيل يـسعى لـتعـزيز
االنـــتــصـــارات واخلــروج بـــالــفــوز
الـرابـع عـشـر  كـمـا تـظـهـر الـفوراق
الــفــنــيــة كــثــيــرة  بــيــنــهــمــا  وفي
ــشـاركـة وسط مــخـاوف االنـصـار ا
الـغــيـر سـعــداء و تـزايـد شــكـوكـهم

ÊU e « ≠œ«bG

ـركز الـ 75 في تـصـنيف االحتـاد الـدولي فـيـفا . ـنـتـخب الـوطـني بكـرة الـقـدم عـلى ا حـافظ ا
ـنتخب الـوطني عـلى مركـزه بعدمـا وصل رصيـده الى النـقطة 1333.03 بـعد خوضه وحافظ ا
ركز التـاسع على مستوى منتخبات آسيا بعد نتخب الوطني في ا بطولـة كأس العرب. وجاء ا

. كل من ايران واليابان وكوريا اجلنوبية واستراليا وقطر والسعودية واالمارات والص
ـغرب ـركـز الـثـامن بـعـد كل من ا ـنـتخـبـات الـعـربـيـة احـتل اسود الـرافـدين ا وعـلى مـسـتـوى ا

واجلزائر وتونس ومصر وقطر والسعودية واالمارات.
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ـواد لــقب احــرز قــسـمــا هــنــدســة ا
بــطـولــة اجلـامــعـة الــتـكــنـولــوجـيـة
بــالـشـطـرجن لـلـطالب ونـال هـنـدسـة
الـلـيـزر وااللــكـتـرونـيــات الـبـصـريـة
ركز االول للطالـبات في منافسات ا
الـــبــــطـــولـــة الــــتي اقـــامــــهـــا قـــسم
الـنـشـاطـات الـطالبـيـة فـي اجلـامـعة
لــــلـــــعــــام الــــدراسي 2022 -2021
بـــالــتـــعــاون مـع االحتــاد الـــعــراقي
ركزي للـشطرجن على قـاعة القسم ا
يــــوم االربــــعـــاء 22 كــــانــــون االول
ـــشــاركــة 47 طـــالــبــاً و13  2021
ـثــلــون اقـســام اجلـامــعـة طــالـبــةً 
الهندسية والعلوم.ونال طالب قسم
ــواد نـوري صــبـاح جنم هــنــدسـة ا
ـنـتـخب الـوطـني لـلـشـبـاب وفـريق ا
نـادي االتــصــاالت لــقب مـنــافــسـات

الـــطالب بــــعـــد ان جـــمع  5نـــقـــاط
بـــكــســـر الـــتــعـــادل بـــفــارق نـــقــاط
اخلــصـوم عن الــوصـيف عــلي لـيث
العب فريق قسم الهندسة وجاء في
ـركـز الــثـالث مــؤمل مـحــمـد العب ا
فريق علوم احلاسوب وله 4 نقاط .
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وتــمـكـن الـطــالب نـوري صــبـاح من
نـــيل الــــلـــقب بــــفـــوزه في جــــمـــيع
اجلـوالت اخلـمس على عـبـد الـكر
عماد من تـكنولـوجيا الـنفط وطاهر
فـالح من هــنـدســة الــطب احلــيـاتي
وحـــســـ كــــمـــال من الــــهـــنـــدســـة
ــيــكـــانــيــكــيــة وبــاسل مــاجــد من ا
دنـية ومحمد رياض من الهندسة ا
الهنـدسة الكـهربائـية  في ح فاز
الــطــالـب عــلي لــيث فـي مــبــاريــاته
اخلمـس على كل من امـ عـماد من

ـيكـانيكـية واحمـد حامد الهـندسة ا
من هـــنـــدســة االتـــصــاالت واحـــمــد
دنيـة ومحمد صالح من الـهندسـة ا
عـــــبـــــد الــــــســـــادة مـن هـــــنـــــدســـــة
الـكهـرومـيكـانـيك ومؤمل مـحـمد من

علوم احلاسوب .
وحصلت طالبة قـسم هندسة الليزر
ـنتخب رويدة سـعد محـسن جنمة ا
الــوطــني لــلــشــابــات وفــريق نــادي
نـافـسات ـركـز االول  الـهدف عـلى ا
الـطالـبـات برصـيد 5 نـقاط بـفـوزها
بـــالــعالمــة الـــكــامـــلــة في اجلــوالت
اخلمس على الـطالبـات مر عدنان
من هندسة العمارة وعلى نبأ حسن
واد ومـيس خـليل من من هـندسـة ا
ـعــادن وقـبس هـنــدسـة االنــتــاج وا
مصـطفى من هـندسـة العـمارة وعال
عــــــبــــــدالــــــكــــــر مـن هــــــنــــــدســـــة

الـكـهـرومـيـكانـيك .وجـاءت الـطـالـبة
قـبـس مـصـطـفى من قـسم  الـعـمـارة
ـركـز الـثـاني بـرصـيـد 4 نـقاط في ا
بـعـد كسـر الـتعـادل مع مـيس خـليل
ـعـادن التي من هـنـدسة االنـتـاج وا
ــركـــز الــثــالث وتـــمــتــلك احـــتــلت ا
الـنــقـاط نـفــسـهــا .وقـاد مـنــافـسـات
الـبـطـولــة الـتي جـرت وفـق الـنـظـام
الـسـويـسـري من خـمس جـوالت كل
ــنــظم واحلــكم الــدولي ســعــد من ا
مـحــسن الــكـنــاني واحلــكم الـدولي
اســـمـــاعـــيـل ابـــراهـــيـم وهـــمـــا من
ركزي لـلشطرجن االحتاد العـراقي ا
 واشــــرف عــــلى الـــــبــــطــــولــــة من
اجلـامعـة  ام ذنـون احـمد وعـماد
جاسم و مصطفى صبحي و فراس
فــــرقــــد والــــســـادة يــــاســــر حــــسن

وعبدالله عدنان وحيدر حميد .
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ــلـعب ويـزحف جــمـهــور الـزوراء  
االمـانـة لـدعم مـهـمـة فـريـقـهم  امام
اصــحــاب االرض  والــضــغط عــلى
االعــبـ   لـبــذل  كل شيء وتـقـد
ـهـمة والـقيـام بـالعـمل عـلى اكمل ا
وجه  وتــتـويـجه بــالـفـوز حتت اي
مسوغ كان للعودة لـلمنافسة بقوة
ــيـــنــاء وخــســارة  بــعــد تـــعــادل ا
الــنـفط والـتـراجع رابـعـا  و بـفـارق
تــسع نــقــاط  عن الــشـرطــة  فــيــمـا
ـر بـفـتـرة يـخـطط  االمـانـة الــذي 
منـاسبـة  استـغالل ظروف الزوراء
ـــتـــراجـع ويـــعـــول عــــلى  عـــمل  ا
ــتـجــانــســة في تــقـد خــطــوطه ا
االداء  وقـــلب الـــطــاولـــة  بـــعــد ان
أعلنت إدارة نادي الزوراء معاقبة
العـبي الـفريق بـعـد تدني مـسـتوى
الــنــتــائج فـي مــنــافــســات الـدوري

متاز. ا
وقــال مـشـرف فــريق الـزوراء عـبـد
الـــرحــــمن رشــــيــــد في تــــصـــريح
الحـظنـا تدني مـسـتوى الـفريق في
باراة بـاريات األخيـرة السيمـا  ا
النـفط الـتي خـسـرنـا بـها بـنـتـيـجة
{1-2) في اجلــولـة الـرابـعـة عـشـر
من الــدوري وعــلــيه قــررنــا خــصم
. %10 من قيمة عقود الالعب
درب عصام ولفت الى ان إعتـذار ا
حمد من مهام تدريب الفريق كانت

شفوية ومفاجأة.
ـدرب اجلـديـد أوضح رشـيد وعن ا
ـــقـــبـــلــ انـه "وخالل الـــيـــومــ ا
سنـسمي مدربـاً جديـداً وهو مدرب
مـــعــروف ومــحــلي بـــعــد مــوافــقــة

اإلدارة عليه.
وكشف عن صفقـات تنتظر الزوراء
في فـــتـــرة االنـــتـــقـــاالت شـــتـــويـــة
وسيكون الكـادر التدريبي مسوؤل
عنهـا وال يوجد أي إشـكال من قبل
األدارة ونــعـتـقـد انـنـا بـحـاجـة الى

العب في اخلط الهجومي.
وكــان فــريق الــزوراء قــد ســقط في
فخ الـنـفط بـخـسـارته فـي مـواجـهة
ــاضي بــهـدفــ لــهـدف األربــعـاء ا
بـاراة الـتي أقـيمت في واحـد في ا

سـاخن لـلـحـسـم وبـانـتـظـار خـدمـة
الــرمــادي لــلـخــروج ولــو بــتــعـادل
ســيـكــون كــافـيــا النــتـقــال احلـدود
تـربص بـها لـلـصدارة مـبـاشـرة   ا
مـبـاشـرة  ويـنـتـقل الـثـالث  صـليخ
ــديــنــة عــفـك ويـنــتــظــر ان يــبــقى
مـنـافـسـا  قــويـا بـعـبـور  مـواجـهـة
ـضـيف الـتـاسع ويلـتـقي مـيـسان ا
دني والـكوفـة  ويتـواجه  الدفـاع ا
رور وسـوق الشـيوخ  ويـسـتقـبل ا

مصافي اجلنوب.

امــــام  الــــوضـع الـــصــــعـب  الـــذي
مثل  البصري . يواجه ا
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ـنــتــشي بــقــهـر ويــســعى الــنــفط ا
ـــــــاضي الـــــــزوراء االربــــــــعـــــــاء  ا
نـافـسـة  ويامل ان والـتـحول فـي ا
يـفـعـلـهـا مــرة اخـرى تـوالـيـا  عـلى
ــان بــاسم قــاسم الــوسط  عــبـر ا
بــامــكـــانــيـــات  فــريــقـه الــذي عــاد
لـلـواجه  ويـسـعى الــقـيـام بـالـعـمل
ـــطـــلـــوب بـــعــــدمـــا  تـــعـــافى من ا
صـعــقـات الــنـتــائج  قـبل ان تــنـقـذ
درب الـنـتـيـجـة  الـغـالـيـة مـهـمـة  ا
وتـصــاعـد رهــانه السـقــاط كـتــيـبـة
شـهـد الـتـي  تـنـازلت في مــيـدانـهـا
امام زاخو عن  الوصافة لكنه لالن
فــريق مــنــظـم ويــقــدم مــســتــويـات
واضحة  ويخطط  للظهور بافضل
حـــــال امـــــام اعالم الـــــعــــاصـــــمــــة
ـتـوقع ان تـكون وتـقـيـمـها لالمـورا

. ليست بالسهلة امام  الطرف
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وبـعـد جتـرعـهــمـا سـويـة خلـسـارة
ــاضــيــة يــســعى كل من اجلــولــة ا
الــكـرخ وضــيــفه الـنــجف  الــعـودة
لــلــتـوازن   في امــر لم يــكن  سـهال
امـام  االصــفـر الــسـاعي لــعـمل كل
شيء   لتـحقيـق النتـيجة لالبـتعاد
ـنـطـقـة احملـرمـة وهـذا عـن حـدود ا
مــتـوقف عـلى تـكـتـيك حـسن احـمـد
طالب بتغـير واقع احلال بسرعة ا
امــام  جـهــود الـنـجـف في احلـفـاظ
عـــلى مـــوقــعـــهم الــســـادس ويــرى
ـسـتـوى   الجناز بـاهـمـيـة تـقـد ا
مــهــمــة الــعـبــور والــعــودة بــكـامل
الـــنـــقـــاط احلل األمـــثل  حلـــمـــايــة

هدد من مالحقة زاخو. وقع ا ا
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ـتـعــثـر مـؤخـرا ويـرى الــكـهـربــاء ا
الفرصة مواتية للحد من  التراجع
ـنهار لكن تذيل  ا  عندمـا يواجه ا
يــتـــوجب عــلى فـــرقــة لــؤي صالح
اتخاذ  احلذر الشديد  النه اليوجد
 عــنـد  ســامــراء مـا يــخــسـره بــعـد

االمانة والزوراء.
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الطلبة والطالبات
في لعبة الشطرجن

باجلامعة
التكنولوجية

سـؤول فاسد .. طـيب دعونا نبـحث عن مكامن فـساده .. لقد يقال ان ا
لك شيء قبل سـنوات من توليه مـنصبا عنى معـدما ال  كان حافيـا : 
ـبيـة والـريـاضـية ـعـلومـات والـوصـايـا األو ـؤشـرات وا رياضـيـا .. كل ا
والـقـانـونـيــة  تـؤكـد ان مـركـزه طــوعي يـنـبـغي ان ال يــاخـذ عـلـيه اجـر ..

فضال عن كونه اجر مبالغ فيه حد الفضيحة ..
ــكن لــنــا ان جنــد مــبــررات او مــســوفــات او اعــذار او اخــتالق هــنــا 
ـسـتـشـري على مقـبـولـيـات .. لـيس للـفـسـاد ولـكن الوجه ذلك الـفـساد ا
ـســؤول .. الـذي بـيــده كل شيء وال يـحـاسب وجـوه ومالمح وسـيــمـاء ا
عني .. على شيء .. سيـما اذا كان طارئـا وليس له تاريخ فـي الوسط ا
ال وااليـفاد واالفساد .. لذا وقد دخل بشكل جلي من اجـل الشهرة وا
فان مخرجات الفسـاد منه وبه طبيعيـة جدا تتسق مع فلسـفته ومتبنياته

ومن سلطه على الرياضي وحماه .
ـكن ان نـصف احلـالـة ( حـامـيـهـا حـرامـيـها ) ـشـكـلـة لـيس هـنـا .. و ا
ـستـسـاغـة في بلـد الـفـساد .. االدهـى فيـمـا وقع به الـبعض عـتـادة وا ا
ن راحوا حتت عنـوان الصـحـافة واالعالم وبـجلـبابـهـا الفـضفـاض .. 
يبتزون الـوسط وتبنـوا عمليـات حمايـة هدمه ودماره بحـرفنة عـالية حتى
كن الي شخص مهما عال جنمه طرقة و اصبح اجلميع متهم وحتت ا

ان يقع في دائرة االتهام بطائلتهم ويدخل قوائهم ..
شكـلة مزدوجـة واخطر  اذ انـها تسـتهدف الـقيم األخالقية هنا تـغدو ا
للـصحـافة واالعالم والـوسط الريـاضي  .. والـقيم ال بـديل عنـها في أي
عـمـلـيـة بـنـاء او مـراقـبـة او تـقـيـيم او إعـادة تـصـحـيح مـسـار .. فـاذا مـا
بـاديء ... لم يـعـد هـناك ـفـاهيـم وضاعت الـقـيم وانـحـرفت ا اختـلـطت ا
ــبـادرة الـتي تـتـيه إمـكـانـيـة لــتـصـحـيح األوضـاع والــقـبض عـلى زمـام ا
وتـنـتــقل الى ايـدي الــطـارئـ واالنــتـهــازين واحلـربـاويــ ... وعـشـرات
جيوش الدخالء والـتابعـ لهم ... يسيـرونها كـيف ما أرادوا وما خطط

لهم ..
حتى تصبح الـساحة خاليـة من أعضاء البـيت الرياضي .. فيـما تختنق
ـيـدان .. كــانه مـحـتل من قـبل وتـتـلـبـد األجـواء ... وتــعم الـرؤيـة ويـعج ا
اخريـن بعـد طـرد اهـله ونـاسه كـما ابـتـعـد الـكـثيـر من هـجـروا قـسرا او
اعـتـزلـوا كـرهـا او مــاتـوا كـمـدا او سـكـتــوا قـهـرا وصـبـرا .. وهم يـرون
لفات بـتزون بجميع ا ا يـريده ويخطط الفاسدون وا األمور تسير وفقا 
التي غدا فيـها الوطن اسـير واهل االختـصاص اضعف حـلقة فيه .. اذ
ان عمليـات االبتزاز قـائمة علـى قدم وساق ليل نـهار امام اعـ القانون
وبعـضـهـا باسم اإلصالح ومن قـبل أي طـاريء مـستـغل لألوضـاع بـعد
ؤامرة ان اتقن فـنون الـلعـبة االبـتزازية وطـمئـن لها وقـبض عـلى مقـود ا

ب كفيه حتى فتحت له اسارير الفساد من كل جانب..
بـصراحـة أصـبـحت اخلـشـيـة كل اخلـشـيـة لـيس من الـفـاسـدين فـأولئك

قوت ..  معروف مكشوف 
وايامهم دد وجـمعـهم بدد وهذا ديـدن احليـاة وس الرب األبـدية . لكن
األخطـر فيـما اعـترانـا وابـتالنا من صـحفـي لم
يكـونوا من الـوسط ولم يؤمـنوا ولم يـجيدوا
ــا يـحـقق مــصـاحلـهم ادوته وفـنـونه اال 
وينسـجم مع واقع احلـال وسوء أوضاع
ـسانـد لهم ـشجع وا االنفالت الـظرفي ا
.. انها علـة وسوء حال يـنبغي ان ال يبق

على ما هو عليه .
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أعـلن الـكـنـدي مـيـلـوش راونـيـتش عدم
فتوحة مـشاركته في بطولة أسـتراليا ا
لـلـتـنس الـتي سـتـقـام ب 17 و30 من
ــهـد ـقــبل مــا  يــنــايـر/كــانــون ثــان ا
ـشاركة اإلسـباني كارلـوس تابرنر في

وسم. أول بطولة جراند سالم في ا
وال يـزال يـعـاني روانـيـتش من تـبـعات
إصـابـته في الـسـاق الـيـمـنى ولم يـلعب
يا سابقا والذي بلغ صنف الثالث عا ا
ـبــلــدون عـام الــنــهـائـي في بـطــولــة و

اضي. 2016 منذ يوليو/تموز ا
W u H  W uD

ويـغيب العب التنس األمريكي بذلك عن
رابع بطولة جراند سالم على التوالي.
وسـيـنـضم اإلسـبـانـي كـارلـوس تـابـرنر
ـــركـــز (24 عــــامـــا) والـــذي يـــحـل في ا
يا للمرة األولى إلى الفريق الـ111 عـا
فتوحة الـرئيسي في بطولة أسـتراليا ا

للتنس.
وكــان قــد خــاض في الــســابـق بــطــولـة
جــرانـد سالم مــرتـ وبـطــولـة أمــريـكـا

فتوحة مرة. ا
ومن جــهـة اخـرى كـشـفت الـفـحـوصـات
الـــطــبــيــة عـن إصــابــة جنــمـــة الــتــنس
الـسويسـرية بلـيندا بـينشـيتش بعدوى
ـســتــجـد وتــعـاني فــيــروس كـورونــا ا
ـيـدالـيـة الـذهـبـيـة ـتـوجـة بـا الالعــبـة ا
ــبــيـاد لــتــنس فــردي الــســيــدات في أو

طوكيو من "أعراض شديدة".

وجــــاء ذلك في الــــوقت الــــذي كـــان من
ـفـتـرض أن تـسـتـعـد فـيه بـيـنـشـيـتش ا
ــفـتـوحـة خلــوض بـطـولـة أســتـرالـيـا ا

قبل. قررة في كانون ثان/يناير ا ا
وأوضــــحت الــــفــــحـــوصــــات إصــــابـــة
ـصـنـفـة 23 عـلـى العـالم بـيــنـشـيـتش ا
وكــذلك الــتــونـســيــة أنس جـابــر بــعـد

ـشاركـة في بطـولة مـبادلة ا
ـــيــــة لـــلـــتــــنس في الــــعـــا
أبـــــــوظــــــــبي.وتــــــــمـــــــثل
بـينـشيـتش وأنس جابر
ثــــــالـث ورابع حــــــالــــــة
إصــابـة بـالــعـدوى بـعـد
ـــشــاركــة في بــطــولــة ا
أبــوظـبـي حـيث كــشـفت
الــفــحـوصــات أيــضـا عن
ـــا رادوكــانــو إصـــابــة إ
ــتــوجــة بــلــقب أمــريــكـا ا
ــــفـــتــــوحـــة (فالشــــيـــنج ا
مــــــيــــــدوز) 2021 وكـــــــذلك
الــنــجم اإلســبــاني رافــائـيل
نـادال احلـائـز عـلى 20 لـقـبـا

فـي بـــطــوالت "جـــرانـــد سالم"
األربـع الــــــكـــــبــــــرى.وكــــــتــــــبت
بــيــنـشــيـتـش عـبــر مـوقـع شـبــكـة

الـــتــواصل االجــتــمـــاعي "تــويــتــر"
:"لـألسف ورغم أنــني تـلــقــيت كـامل
جـرعـات الـلـقاح كـشـفت الـفـحوص

عن إصابتي بعدوى كوفيد-19.
وأضــافـت :"اآلن أخــضع لــلــفــحص

وأتـبع جميع التدابيـر الوقائية لتجاوز
ـكن حـيث أنـني األمـر بــأفـضل شـكل 
أعـــاني من أعـــراض شــديـــدة لــلـــغــايــة
(حـــمى وأالم وقـــشـــعـــريـــرة)."وتــشـــكل
بـطـولة مـبادلـة مرحـلـة استـعداديـة قبل
ـفتوحة الـتي تنطلق بـطولة أسـتراليا ا

في 17 كانون ثان/يناير في ملبورن.
ــصـــنــفــة كـــذلك تــعـــاني أنس جـــابــر ا
الــعـاشـرة عـلـى الـعـالم والـتـي تـغـلـبت
عـــلى بـــيــنـــشـــيــتش فـي أبــوظـــبي من

"أعـــراض قـــويـــة" وتـــخـــضع
لـلعزل خـالل تواجدها
حــــــــالـــــــيــــــــا في

تونس.

ميلوش راونيت
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حقق منتخب العراق لكرة اليد الفوز
 على فريق زاكرس كرمنشاه االيراني

. ودياً بفارق 20 هدفاً
ــنـسـق االعالمي الحتـاد الــيـد وقـال ا
حـــســـام عـــبــد الـــرضـــا في تـــصــريح
صــحــفـي إن مـنــتــخــبــنــا حــقـق فـوزاً
عريضـاً على زاكـرس كرمنـشاه بواقع

 23- 43هــدفـــاً في ثــاني مـــبــاريــاته
قام في إيران. ضمن معسكره ا

وبـ ان مــنـتـخـبــنـا سـبق وان حـقق
الـفـوز عـلى فـريق زاكـرس كـرمـنـشـاه
االيرانـي بنـتـيـجة 22 - 34 في أولى
قـام في مـبـاريـاته ضـمن مـعـسـكـره ا

إيران.
من جـانـب آخـر اكـد عــبـد الـرضـا أن

رئيس االحتاد محمد هاشم األعرجي
ـصــري الــكــابـ ــدرب ا اســتــقــبل ا
ــديـر الـفـني اجلـديـد شـريف مـؤمن ا

للمنتخب الـعراقي لكرة اليد الذي 
نتخب الوطني التعاقد معه لقـيادة ا
لـكـرة في الـبــطـولـة اآلســيـويـة الـ20 

اليد.
ــدرب يــلــتــحق مــســاء واضــاف ان ا

ــنـتـخب في مـعـسـكـره الـيـوم بـوفـد ا
قـام حـاليـا في الـعاصـمـة اإليرانـية ا

طهران.
ومن جهة اخرى تمكن فريق البحري
 مـن الــتــغــلب عــلـى فــريق الــشــرطــة
بــــثالثـــــة أشــــواط دون مــــقـــــابل في
باراة التي جرت أحـداثها في قاعة ا
الــشــعب ضــمن مــنــافــســات الـدوري

متاز للكرة الطائرة. ا
وكـانـت األشـواط عــلى الـنــحـو اآلتي

18-25 و 22-25 و 25-23.
وأدار الـلــقـاء طـاقم حتـكــيـمي مـؤلف
من الـدولي جاسم صـافي حـكـما أوال
ومــظـفــر عـبــد الـكــر حـكــمـا ثــانـيـا

والدولي موسى سالم مسجال.
وفي قـاعة عـيـنـكـاوا في اربـيل; حقق
فــريق مـصــافي الـشــمـال فــوزا غـايـة
بــاالهــمــيــة عـلـى الـصــنــاعــة بــثالثـة

. أشواط مقابل اثن
الـــصــــنـــاعــــة حـــسم الــــشـــوط االول
والــثـانـي لـصــاحله 18-25 و25-20
ـلم مـصـافي الـشـمال اوراقـه وعدل و
الـــكــــفـــة وحــــسم الــــثـــالـث والـــرابع

لصاحله 15-25 و 25-20.
وفي الـشــوط اخلـامس حـسـم الـلـقـاء

فريق مصافي الشمال 15-11.
بـاراة كانت بقـيادة الطاقم يذكر ان ا
الـتــحـكـيــمي شـوان عـلـي حـكـمـا أوال
ومـحـمد حـمه حـكـمـا ثانـيـا وسـيوان

علي مسجال.

 …dzUD U  W UMB « Ãd% ‰ULA « w UB Ë W dA « vÒD  Íd «



AZZAMAN SPORT

{ مدريد- وكـاالت: يسعى مـسؤولـو ريال مدريـد حلمايـة العبي الـنادي من اخملاطـر احمليطـة بهم مـؤخرا بعـد إصابة
ـلكي يرغب في إنـهاء العـام دون أي إصابات بـالفيروس أكثـر من العب بفيـروس كورونا مع نـهاية 2021. و النادي ا
سـؤول إلبالغ كـافة الـعنـاصر بـضرورة االلـتزام الـصارم بـالبـروتوكـوالت الصـحيـة اخلاصـة بالـليـجا. وهو مـا دفع ا
وتخـشى إدارة النادي اإلسـباني من تـعرض أي من الالعـب ألي إصابـة جديـدة خالل عطلـة الكـريسمـاس قبل عودة
قبل. وحصل العبو الريال واجهة خيتافي في الثاني من يناير/كانون الثاني ا الفريق الستئنـاف مشواره في الليجا 
قبل حيث سيخـضعون الختبارات PCR  لتجـنب تعرض الفريق النـتكاسة جديدة على عطلـة قصيرة حتى الثالثـاء ا

درب اإليطالي كارلو أنشـيلوتي في جاهزية كافة العبيه قبل خوض 4 قبل التدرب في اليـوم التالي مباشرة. ويرغب ا
مباريات متتالية في غضون  10 أيام فقط.
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ا ـفـتـوحـة لـلـتنـس إ فـازت بـطـلـة أمـريـكـا ا
رادوكانو بجـائزة شخصـية العام الـرياضية
لــعـام  2021 الــتي تــنــظــمـهــا هــيــئــة االذاعـة
البريطانية .ولم تـكن رادوكانو تخطت عامها
الــثـــامن عـــشــر عـــنــدمـــا أحـــرزت لــقـــبًــا في
البطوالت األربع الـكبرى - الـغراند سالم.كان
اضي بعد  44عامًا ذلك في سبتمبـر/أيلول ا
لم حتـــرز فــيـــهــا امـــرأة بــريـــطــانـــيــة لـــقــبًــا
مــشــابــهــا.وبــدأت قــصــة فــوز رادوكــانــو في
ـاضي بــعـد وصـولـهـا الـدور يـولــيـو/تـمـوز ا
ـبـلـدون في أول ظـهـور الـرابع في بـطـولـة و
لــهــا في بــطـــولــة كــبــرى لــلــتـــنس ولم تــكن
رتبة  150 في التصنيف رادوكانو جتاوزت ا

ي للعبة. العا
…dOB  WLzU

وفي تـصويت عـلـني الختـيـار الفـائـز بجـائزة
شخصية العام الرياضية 2021  حلّ الغطّاس
ــركــز الــثــاني بــيــنــمــا جــاء تــوم دالـي في ا
ـركـز الـثـالث.ووصل الـسـبّـاح آدم بـيـتي في ا
ـنافسـة على اجلائزة إلى القائـمة القـصيرة ا
كل من: رحـيم سـتـرلـيـنغ مـهـاجم مـانـشـسـتر
الكم سيتي ومنتخب إجنـلترا لكرة القدم; وا
تايسون فيوري; وسارة ستوري بطلة سباق
ــبــيــة.وقـالت الــدراجــات في األلــعــاب الـبــارا
رادوكــانـــو: "مـــجـــرد أن يـــكـــون اســمـي بــ
ـــرشـــحـــ شــــرف لي. شـــكـــرًا لــــكم ولـــكل ا
إجنــــازاتـــكم".وأضـــافـت رادوكـــانـــو: "كم أنـــا
سـعـيدة وقـد كـنت أتـابع مـسـابقـة شـخـصـية
الـعام الـريـاضيـة مـنذ صـغـري وشرف لي أن

أكون على قائمة الفائزين بها".وتابعت: "وأنا
سعـيدة كـذلك ألجل لعـبة التـنس البـريطـانية
وألنــنـا تـمــكـنّـا مـن حتـقـيق هــذه اجلـائـزة ...
مجـددًا".ومـضت رادوكانـو قائـلـة: "شكـرًا لكل
. كــان هــذا الــعــام ــصـــوّتــ ــشــجــعــ وا ا
اســتــثــنــائــيــا. احلــمـــاس أثــنــاء الــلــعب في
ــبـلـدون أمــام جـمــهـور من مــواطـنيّ ذاك و
إحـسـاس لم أشـعـر به من قـبل". واآلن أتـمّت
رادوكـانـو عــامـهـا الـتـاسـع عـشـر وأصـبـحت
صـنفـة األولى بـريطـانيًـا وأول العبـة تنس ا
تفوز بـجائزة شـخصيـة العام الـرياضيـة منذ
فرجينـيا وايد في عام  - 1977 آخر بريطانية
حترز لقـبا في البـطوالت الكـبرى. وكان آندي
موراي آخر العب تنس يحصل على اجلائزة
عام 2016 وتعـدّ رادوكـانو أول امـرأة حتصل
على اجلائزة مـنذ زارا فيلـيبس التي حصلت
ا ألب روماني وأم عليها عام 2006. وُلدت إ
صينية في كندا ولـكنها انتقلت وهي ال تزال
فـي عــــــامــــــهــــــا الــــــثــــــاني مـع األســــــرة إلى
ا وحـاولت بـريـطـانـيـا.وفي لـنـدن نـشـأت إ
تعـلم الـبالـيه والفـروسيـة والسـباحـة وكرة
ــشـاركــة فـي ســبــاقـات الــســلــة بل وحــتـى ا
السيـارات الصغـيرة.لكن اسـتقرت بـها احلال
ـيـة بـرومـلي وهي في سن اخلـامــسـة بـأكـاد
لــلـــتـــنس جـــنــوب شـــرقي لـــنـــدن.وأدهــشت
ـوهـبـتـهـا الالفــتـة خـبـراء لـعـبـة رادوكـانــو 
التنس حتى قبل أن تطبّق شهرتها اآلفاق

.وشـــهــدت اآلونـــة األخـــيــرة إشـــادة عــدد من
شاهـير البـريطانـي عبر وسـائل التواصل ا
االجـــتـــمــاعي بـــأداء رادوكـــانــو. وكـــان عــلى

ـراهقـة مـعظم الـعام الـفائت أن البـريـطانـية ا
تـوفّق بـ الـتـدريب الـشـاق في لـعـبـة التـنس

ية. ودراستها األكاد
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ـبـلدون واسـترعت رادوكـانـو األنـظار في و
ــيـز في حـزيـران ضـمن رابـطـة بـعـد ظـهـور 
مــحــتــرفـــات الــتــنس. وتـــوالت انــتــصــارات
رادوكـــانـــو بـــوصـــولـــهــــا الـــدور الـــرابع في
ـبـلـدون لـتصـبح أول بـريـطـانـيـة صـاعدة و
تــصل هــذا الــدور. وبــالــتــتــويج في بــطــولـة
ـفتـوحة للـتنس في سـبتـمبـر/أيلول أمريـكا ا
أصبحت رادوكانـو أول صاعدة من تـصفيات
في بـطـولــة مـفـتـوحـة حتـرز لـقـبًـا في بـطـولـة
كبـرى و أصغـر بطـلة غـراند سالم مـنذ مـاريا
و أصــغــر ــبــلــدون  2004  شــارابــوفـــا في و
بريطانية حتصد لقبا في بطولة كبرى و أول
فتوحـة للتنس امرأة تتـوج ببطولـة أمريكـا ا
دون أن تخسـر مجمـوعة واحدة مـنذ سيـرينا
ولـيامـز في 2014. وستـدخل رادوكـانـو الـعام
ـركز الـ ـيـا في ا اجلـديد  2022 كـمصـنـفـة عا
ـاني توربن بـيـلـتز. ـدرب جديـد هـو األ   19
وكـان فائـزون آخـرون في مـسابـقـة شخـصـية
الـــعــام الـــريــاضـــيــة  :2021 جــائــزة هــيــلــ
روالســون: جِن بــيــتي مــدرب الــعــام: غــاريث
ساوثغيت و فـريق العام: إجنلتـرا لكرة القدم
رجال أفضل جنم رياضي في العالم: ريتشيل
بالكمـور جائـزة إجناز الـعمـر: سيـمون بـايلز
جـائـزة أفــضل بـطل غـيــر مـتـوّج: سـام بـارلـو
جــــــــائــزة أفـــضل ريــاضـي صــاعـــد: ســكــاي

براون.
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وأشـــار بــيــان الـــرابــطــة الـى أنه "عــقب
طــلــبـات الــتــأجــيل من لــيــدز يـونــايــتـد
وواتـفـورد بـسبب كـوفـيد-19  اجـتـمعت
رابـطـة الدوري اإلنـكـليـزي هـذا الصـباح
ووافـقت بـكل أسف عـلى تأجـيل مـبارتي
قرر إقامتـهما في البوكسينغ الـنادي ا
داي".ويــعــاني واتـفــورد من نــقص حـاد
فـي الالعــبــ حــيـث أرجــئت له أيــضًــا
مــبــاراتـيه االخــيــرتـ امــام كــريـســتـال
بـاالس وبيرنـلي بسبب تفـشي الفيروس
فـي صفوفـه.ويتوقـع ان يصبـح واتفورد
ـقـبـلـة بـعـد جـاهـزًا في االيـام الـقـلـيـلـة ا
خـــروج العــبــيـه من احلــجـــر الــصــحي
بـاراة امام وبـالـتالي إمـكانـية خـوضه ا
وست هام يونايتد في  28 كانون االول.
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وأعــلـن لــيــدز عن خــمس إصــابــات بــ
وظف اخلميس لينضموا الالعـب وا
الى قـائمة طويلة من اإلصابات البدنية
ـا يـعني أنـهم لن يكـونوا قـادرين على
إتاحة  13العـبًا وحارس مرمى من أصل

وولـــفــــرهـــامـــبـــتـــون عــــلى أرضه ضـــد
واتــفـورد بـســبب اإلصـابـات بــفـيـروس
كـورونـا في صـفـوف الضـيـفَـ بـحسب
مــا أعــلــنت رابــطــة الــدوري اخلــمــيس.

{ لــنــدن-(أ ف ب) - أرجـئـت مـبــاراتـان
ـمتاز جـديدتـان في الدوري اإلنـكلـيزي ا
لـكرة الـقدم كـانتـا مقـررت األحـد وهما
لــيـــفــربــول وضــيـــفه لــيــدز يـــونــايــتــد
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{ مـدت - وكـاالت: كـشف تـقـريـر صـحـفي
الـســبت مـوقف يــوفـنــتـوس من الــتـعــاقـد مع
ـيـريك أوبـامـيـاجن مـهـاجم اجلـابـوني بـيـيـر إ
ــقـبل. ــيـركــاتـو الــشــتـوي ا آرسـنــال خالل ا
وذكــرت صــحــيــفــة الجـــازيــتــا ديــلــو ســبــورت
اإليطـاليـة أن أوباميـاجن يعـد بالـفعل أحـد ثالثة
أسـمــاء مــرشــحــة لـتــدعــيم هــجــوم الـيــوفي في
الشـتاء إلـى جانب أنـتونـي مارسـيال مـانـشسـتر
يـونــايـتـد وجــيـانـلــوكـا ســكـامـاكــا سـاســولـو. لـكن
الـصـحـيـفـة أشـارت إلى أن أسـلـوب لـعب أوبـامـيـاجن

يـثـيـر الـكـثـيـر مـن اخملـاوف لـدى يـوفـنـتـوس بـشـأن إبـرام
الصفقـة ألنه مهاجم يجـيد اللعب داخل مـنطقة اجلزاء
فقط بحـسب رأي مسـؤولي السـيدة الـعجـوز. ويبحث
البـيانـكـونيـري عن الـتعـاقد مـع مهـاجم أكثـر تـكامـلًا
سـاعـدة الـفريق داخل وخـارج مـنـطقـة اجلـزاء لذا
ـيركاتـو الشتوي نح أوباميـاجن األولوية في ا لن 

وفقا للصحيفة اإليطالية. 
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اجلــزيـــرة والـــذي يـــقــوده فـــنـــيًــا
مـواطـنه ريكـارد كـاساس بـنـتيـجة
66-85  في إطار اجلـولة اخلـامسة
مـن دوري الـسـوبـر. وأقــيم الـلـقـاء
مـسـاء الـيـوم اجلـمـعـة عـلى صـالة
دينة 6 الدكتـور حسن مصطـفى 
أكـتـوبـر. وبـهـذه الـنـتـيـجـة تـصدر
ـارد األحـمـر التـرتـيب بـرصـيد 9 ا
نـقاط وهـو نـفس رصيـد اجلـزيرة
والـــــــذي حـــــــقـق الـــــــفــــــــوز في 4
مواجـهات وتـلقى خـسارة وحـيدة
أمــام األهــلي. وضــمن إطــار نـفس
اجلــولـة تـلـقى الــزمـالك خـسـارته
ته أمام نظيره اخلامسة بعد هز
عـلى ســمــوحــة بــنــتــيــجـة 74-72  
ـيت صــالـة عـبـد الـرحـمن فـوزي 
عـــقــبــة مـــعــقل الــفـــريق األبــيض.
وبـهــذه الـنــتـيـجــة يـقــبع الـفـارس

{ الــــقـــاهـــرة - وكــــاالت: يـــنـــوي
مــجـلس إدارة الــزمــالك بــرئــاسـة
مرتـضى منـصور إقـالة الـيوناني
ـديـر الـفـني فـاجنـلـيس أجنـيـلـو ا
لفـريق الـسـلـة بالـقـلـعة الـبـيـضاء
بسـبب سوء النـتائج خالل الـفترة
ــاضــيــة. وتــلــقى فــريـق الــســلـة ا
بالـزمالك اخلسـارة اخلامـسة على
لعبه التوالي في دوري السوبر 
في مـيـت عـقـبـة علـى يـد سـمـوحة
اجلـمـعـة بنـتـيـجة 72-74  لـيـتذيل
ــــاضي ــــوسـم ا بـــــطل الــــدوري ا
جـدول الـتـرتـيب بـرصـيـد  5نـقاط.
وخاض الزمالك  5مباريات
بدوري السوبر حتى
اآلن تــــــــــلــــــــــقى
اخلـــــســـــارة في
جــمـيــعـهــا أمـام
اجلـــــــــــزيـــــــــــرة
واالحتــــــــــــــــــــاد
ومصـر لـلتـأم
واألهـــــــــــــــــــــلــي
وسموحة. وعلم
كــــــــــــووورة مـن
مــــــصــــــدر داخل
الـــــــــزمــــــــــالك أن
بــــعـض األصـــوات
داخل الــــــقـــــلـــــعـــــة
الــبـــيــضــاء طـــالــبت
بـــإقـــالـــة الـــيــونـــاني
فــاجنــلــيس أجنــيــلــو.
ــصـــدر: يــتم وأضـــاف ا
اآلن مـنــاقــشــة األمــر بـ
مــرتــضى مـنــصــور رئـيس
النـادي وأحمـد عادل عـبد
الـفــتــاح عـضــو مــجـلس
ـكــلف بـشـؤون اإلدارة ا
فريق السـلة حيث إنه
كـــــان صــــاحـب قــــرار
الــتـعـاقــد مـعه بـقـرار
من الـلجـنة الـسابـقة
ــــكــــلــــفــــة بــــإدارة ا
الـقــلـعــة الـبــيـضـاء
بــرئـــاســة حـــســ

لبيب.
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فـاز فـريق الـسـلـة
بالـنـادي األهلي
بــقــيـادة مــديـره
الــــــــــــــفــــــــــــــنـي
اإلســــــــبـــــــــاني
أوجــــــــســـــــــتي
بــوش عــلـى نــظــيــره

- وكاالت: يـتفوق توماس مولر مـهاجم بايرن ميونخ عـلى جميع العبي الدوريات { برل
األوروبــيـة الـ 5 الــكــبــرى مــنـذ بــدايــة مــوسم 2022-2021  مـن حــيث عــدد الــتــمــريـرات
احلاسـمة. وفي هذا الـصدد أبرزت صـحيفـة ديلي ميـل البريـطانيـة مساعـدة مولر لـفريقه
ــاني بــفـارق  9 نــقـاط عـن بـوروســيــا دورتـمــونـد عـلى تــصــدر جـدول تــرتــيب الـدوري األ
الوصيف قـبل العـطلة الـشتويـة. وذكرت أن صاحب الـ 32عـاما صنع  13 هـدفا لزمالئه
ـوسم متفـوقا بفارق  4 تمريـرات حاسمة عن أقـرب مالحقيه في الدوريـات الكبرى هذا ا
ـركـز الـثالـث في هذه ـصـري مـحـمـد صالح جنم لـيـفـربـول. ويـتـقـاسم  4 العـبـ ا وهـو ا
القـائـمـة وهم: أوسكـار تـريـخو رايـو فـايكـانـو فـلوريـان فـيـرتز بـايـر ليـفـركـوزن ألكـسـندر
أرنولـد ليفـربول كـيليـان مبابي بـاريس سان جـيرمان بـصناعـة كل منهم  8 أهداف. وفي
ركز الرابع بـ 7 تمريرات حاسـمة يأتي كل من: بول بوجبا مانشـستر يونايتد جابرييل ا
. جيسوس مانشستر سيتي هاكان كالهانوجلو إنتر ميالن أندري كراماريتش هوفنها

األهــلي عـلـي الـشـبــيـلي
ونايف الثعلبي وثامر
أبــكــر ومـــحــمــد آدم
ن بـالل. وكــــان وأ
ـــنـــتــخب العـــبــو ا
الـــــســــعـــــودي قــــد
ـعــســكـر وصــلــوا ا
ــقـام في الــداخــلي ا
نـورة مساء ديـنة ا ا
ـغادرة إلى الـيوم قـبل ا

الكويت.
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األبيـض في قاع الـترتـيب برصـيد
 5 نـقاط من  5 هـزائم فيـمـا احتل
ـركز الـسابع الـفريق الـسكـندري ا

برصيد  6 نقاط.
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ـدرب الــوطــني عـلي كـمــا أعــلن ا
نـتخب الـسنـحاني أمس قـائمـة ا
ـشـاركة الـسـعـودي لكـرة الـسـلة ا
في دورة األلـــعــــاب الـــريــــاضـــيـــة
ـقـررة فـي الـكـويت اخلـلــيـجـيــة ا
والــتي سـتــنـطـلق فـي الـسـابع من
ـقـبل. وضمت يـنـايـر كانـون ثـان ا
القائمة  18العبا  4منهم من نادي
الـــنــصـــر وهم أيـــوب هـــوســاوي
وجابـر الكعـبي ومصـعب القاضي
وخـالــد عــبـد اجلــبــار وثالثـة من
الـــهـالل هم مـــحــــمـــد الـــســــويـــلم
وأســــامـــة الــــبــــرقـــاوي ونــــاصـــر

Í—Ëœ∫ إحدى مباريات الدوري اإلنكليزي

 25 العبا مسجال.يُعتبر ليدز من األندية
الــتي لــديــهـا أعــلى نــســبـة إقــبــال عـلى
الـلقاح في الدوري وأشار في بيانه الى
أن "جـميع االشـخاص الـذين أصيـبوا لم
يــعــانــوا من عــوارض ونــعــتـقــد أن ذلك
نــاجت عن نــســبــة عــالــيــة من الـالعــبـ
".أ لغيت ست مباريات من أصل لقح ا
 10 فـي الدوري نهـاية االسبـوع الفائت
ومن احملـتمل جدًا ان يـستمـر هذا العدد
بـاالرتـفاع بـعد أن قـررت رابطـة الدوري
ـــنــافـــســـات رغم تـــســـجــيل ـــضي بـــا ا
بـريـطانـيا أرقـام قـياسـية في اإلصـابات.
وحتــدث هـذه األزمـة في فـتـرة مـحـوريـة
ومــهــمــة جــدًا في الــكــرة االنــكــلــيــزيــة
ريـــاضـــيًـــا ومـــالــيًـــا فـي ظل احلـــشــود
ــتـوقـعـة خـالل الـفـتـرة بـ  26كــانـون ا
األول و 3 كـــانـــون الــثـــاني. في ســـيــاق
ــانـي يـورغـن كــلـوب مــتــصل طــالب األ
وااليــطــالي أنــتــونــيــو كــونــتي مــدربـا
لــيـفـربــول وتـوتـنــهـام تـوالــيًـا أن يُـقـام
الـدور نـصف نـهـائـي من مـسـابـقـة كأس
بـاراة واحدة بدال الـرابطـة االنكـليزيـة 
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ـدير الفني لفـريق تشيلسي عـلى شخصية { لندن- وكاالت: أثنى تـوماس توخيل ا
واحـترافـيـة احلارس الـبـديل بالـفـريق كيـبا أريـزابـاالجا. وذكـرت وكـالة األنـباء
البـريـطـانـيـة بي.إيه.مـيـديـا أن أداء احلـارس االحـتـيـاطي لـلـسـنغـالي إدوارد
ر مرور الـكرام على تـوخيل. وأنقـذ كيبا مـيندي عـندما يـستعان بـه لم 

وسم فرصت خطيرت  27 عاما الذي لعب  6 مباريات فقط هذا ا
في مباراة بريـنتفورد التي شـهدت فوز الفريق الشـاب لتشيلسي 20
ـاضي لـيتـأهل لـلدور قـبل الـنهـائي. ويـتوقع أن يـعود يوم األربـعاء ا
واجـهـة أستـون فـيال في الدوري مـيـندي عـنـدما يـتـوجه تشـيـلسـي 
متـاز بعـد غد األحـد لكن تـوخيل أعـرب عن سعادته اإلجنـليـزي ا
ا تـكون رمى. وقـال: ر وجـودة في مركـز حراسـة ا بـخيـاراته ا
كلـمـة أني سعـيـد غيـر صـحيـحـة لكـنـني معـجب لـلغـايـة بكـيـبا.
وأضــاف: لم تــعــد مــفــاجــأة بــعــد اآلن أنه فـي حــالــة جــيـدة
ـطــلـوب مــنه بـأفــضل مـا كــشـخص وريــاضي إذ يـقــدم ا
ــران ــكـن. وأوضح: هــذا مـــا يــظــهــره كـل يــوم في ا
ـكافـأة. واثق لـلغـاية أن ولـهذا الـسبب يـحـصل على ا
هـذا هـو الـسـبب الـذي يـجـعـله يـؤدي بـهـذا الـشـكل.
وأكد: أنـا سـعـيد لـلـغـاية نـريـده أن يـبـقى في مثل
ـرمى قـويـة ـسـتــوى. مـجـمـوعـة حــراسـة ا هـذا ا
للغـاية وكيبـا جزء من هذه اجملـموعة. ويسـتعيد
تـــوخــيل خـــدمــات رومـــيــلــو لـــوكــاكـــو وكــالــوم
هـودسـون أودوي في مـبـاراته أمـام أسـتـون فيال
وكـــان لـــوكـــاكــو وأودوي مـن بــ  8 العــبـ في
تـشـيـلـسي أصـيـبـوا بـفـيـروس كـورونا لـكـن نتـائج

اختباراتهما جاءت سلبية وعادوا للمران.

ـديــر الــعــام أليـاكس { رومــا- وكــاالت: حتـدث إدوين فــان ديــر ســار ا
أمـسـتردام الـهـولـنـدي  عن فرص نـاديه في اإلبـقـاء عـلى العبـ مـهـم
غربـي نصيـر مزراوي والكـاميـروني أندريه أونـانا. واقتـرب أونانا مـثل ا
من االنـتـقال لـصـفوف إنـتر مـيالن اإليـطالي بـيـنمـا يـعد مـزراوي ضمن
ن بـحـسب تـقـاريـر اهـتـمــامـات بـرشـلـونـة لـتـدعـيم مـركــز الـظـهـيـر األ
صـحــفـيـة. وفـي هـذا الـصــدد قـال فــان ديـر ســار خالل تـصــريـحـات
صحفية: إذا أصبح التخلص من الالعب موضة فهذا يشكل تهديدًا
كن في ألياكس.. نـريـد أن نفـوز ونـصـبح أبطـالًـا ونذهـب ألبعـد مـا 
. وأضاف أوروبـا.. ولتـحـقيق ذلك نـحن بـحاجـة إلى أفـضل الالعبـ
أسطورة احلراسـة الهولندية: نحن بحاجـة أيضًا حلماية النادي على
ــفــاوضـات.. نــرغب في ـدى الــطــويل وقــد أضـعــنــا شـهــورًا في ا ا

االحتـفاظ بـالالعبـ لكـننـا اآلن في ديسـمبـر كانـون أول وال تعرف إلى
وسم. أين سيتجهون بنهاية ا
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توماس توخيل 

مـن ذهــــاب وإيــــاب بـــــســــبب اجلــــدول
ـزدحم وتداعيـات فيروس كـورونا.لدى ا
تــوتــنــهـام ثـالث مـبــاريــات مــؤجــلـة في
مـتاز أرجـئت بسـبب الظروف الـدوري ا
اجلـوية أو تـفشي فـيروس كـورونا كـما
أصـــيب أربــعـــة العــبـــ في لــيـــفــربــول
ـنـصرم. بـكـوفـيـد- 19 خـالل االسـبـوع ا
وقال كونتي "من األفضل ان تقام مباراة
واحـدة بدالً من إثنـت في ظل الظروف
الـراهـنة لـكنـنـا نحـترم الـقـواعد".بـينـما
حتـدث كـلـوب قائـلًـا "أعـتقـد أنه سـيـكون
حـتـمًا من األفـضل إقامـة مبـاراة واحدة
ولـــكن من الـــواضح أن مــا أقـــوله لــيس
ـانـعـته مــهـمًـا جـدًا" كـاشـفًــا عن عـدم 
باراة في مـلعب اإلمارات التابع إقـامة ا
لـــنـــادي أرســـنــال وهـــو الـــطـــرف الــذي
ــواجـــهــته في دور أوقـــعــته الــقـــرعــة 
ـسـابـقـة.واعـتـبـر جـوردان األربـعــة من ا
هــنـدرسـون قـائـد لــيـفـربـول االربـعـاء أن
"أحــدًا ال يـــأخــذ صــحــة الالعــبــ عــلى
ـبـاريات في مـحـمل اجلـد" نـظـرًا لـعـدد ا

فترة زمنية قصيرة.
يريك بيير إ
أوبامياجن

الــعـبــسي. ومن أحـد
فـــــهـــــد الــــــســـــالك
وناصر أبو جالس
وأحـــمــد اخملـــتــار
ــثــنى بـــجــانب ا
ـــــــــروانـي من ا
االحتــــــــــــــــــــــاد
وشقـيـقه محـمد
ــــــــــروانـي من ا
الــــــــــــوحـــــــــــدة
واخملـــــــــضــــــــرم
مــحــمـد الــصــقـر
من الـفتح. ومن
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مـا لم أقـلـه أمس عن الـواقع الـعـربي سـأقـوله الـيـوم من بـاب احلـزن والـتـمـنـيـات
ولـيس من باب جـلد الـذات. ألنني اعـرف كبـاحث علـمي بـأن هنـاك أمور فـوق طاقة
ـســتـمــرة واالنـقــسـامـات الــعـرب. فـهـم الـيـوم فـي أضـعف حــال بـسـبـب احلـروب ا
واحملـاور واألزمات. مثـلمـا يعانـون من تشـويه مسـتمر ومـبرمج لـصورتهم الـنمـطية
ارسـاتهم الـسـلوكـية الـسلـبيـة أو ألنهم األضـعف واألشقى أمـام العـالم بسـبب 
ؤامـرة فأنهم يـواجهون خرائط سـرية للتـفتيت والـتقسيم نطق ا في هذا العالـم. و
والـتـدمــيـر مـنـذ سـنـوات طــويـلـة. مـثـلــمـا أعـرف من الـتـاريـخ واجلـغـرافـيـا وأحـوال
كن أن يـتغير إال سكـون باالستـبداد والقـمع والفقـر ال  الـشعوب بـأن الضعـيف ا
يتة عندما يـتم إعادة برمـجة عقله بـخوارزميـات العلم وتسـتبدل خاليـا اإلرادات ا

عنده باخلاليا احليّة "وما لزماننا عيب سوانا".
فأوطـان الـعرب مـنذ عـشـرات السـنوات خـارج تـغطـية الـفـعل والفـاعل وفي دائرة
ـفعول به. وهـذا الكالم ال يـحتـاج إلى برهـنة بالـكلـمات الرنـانة والـتزويق الـلغوي. ا
فــالـواقع شــاهـد عـلـى الـتـاريخ واحلــاضـر; اســتـبـداد مــزروع في جـيــنـات احلـاكم
لـتـحويـل األمة إلى قـطـيع قـابل لـلسـيـطـرة والـتحـكم وشـعب سـعـيد جـائع ومـقـهور
يـهـتف لـلسـلـطـان احلـكيم بـاجملـد واخلـلـود وإطالـة الـعـمـر. ودول متـصـدأة بـزجنار
الــســيـاســة الـغــبــيـة والــدين والــقـتـل واحلـروب. لــيس فــيـهــا شــوارع ومـؤســسـات

ومستشفيات ومدارس تليق بالبشر. 
وإذا ما استثـنينا بعض الـدول القليـلة التي أسعـدت شعوبها فـأن جيناتـنا الثورية
ـواجهة ال تقـبل باجلـمال والـرفاهـية لـذلك تتـحرك كل أمراضـنا وعـقدنـا النـفسـية 
هـذه الدول ألفشـالهـا وتشويه سـمعـتهـا حتت يافطـات الثـورية وحذلـقة الـشعارات
الـرنـانـة. رغم أن بـيـوتـنـا وأوطانـنـا من الـزجـاج وحـيـاتـنـا تـأن من اجلـوع والـفـقر
والـهجـرات الـقـسـريـة تـتواصل إلـى خارج حـدود األوطـان واألجـسـاد ال تـقوي إال
الـسيـر على عـكازة احلـرمان واالسـتبـداد والذلـة وأصواتـنا الـثوريـة تبح بـالرفض

"هيئات منا الذلة!"
مـصـيبـتـان كُبْـرَيان فـي واقعـنا الـعـربي همـا اخلـيانـة واحلـقد عـلى العـلم والـسبب
الــكـامـن وراء االثـنــتــ هـو عــدم الــصـدق مـع الـذات واآلخــر وعــدم تـدربــنــا عـلى
ستمر للـمطلقات اجلاهزة وتلـذذنا بالغيبيات قراطية وخنوعـنا ا الشفافيـة والد
ريضة. وعـشق التجول في ـستمـر بالعظـمة وحب الذات والنـرجسيـة ا وشعورنا ا
إنـفاق أحـالم اليـقـظة وعـدم الـرغبـة في اخلـروج من كهف الـظالم. ورفض الـعيش
علـومات ألنـها من صنع في مـدن السلـيكـون واحلوسبـة واإللكـترونـيات الرقـميـة وا

الشيطان الرجيم!   
العالم يتـغيّر والعـرب مشغولون بـالقيل والقـال والتنابـز بألقاب الـعشيرة وأصول
العائـلة والدين والقومية. وهم يواصلون إنكار اآلخر ودفن رؤوسهم في الرمال. لم
تـعـد معـظم أوطـان العـرب إال مـا يشـبه الـبـلديـات الكـبـرى. كثـيـرا منـا يـرى احلاكم
ــعــدمـ الــعــربي الــفالني بــطـال قـومــيــا وال يــرى أحــد مــنــا في ماليــ الــعــرب ا
تـآلف حد ـهاجـرين أي صورة بـطولـة! هـو العـقل اجلمـعي العـربي ا ـشردين وا وا
االستسالم لـفكرة البطل اجلـمعي الذي يجـمع كل األمنيات ويحـصد كل اخليبات

وهو العيش أيضا على ذمة انتظار "البطل" الوهمي على الدوام.   
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ـصيـر رغم انـهم مـازال الـعـرب مـشـغلـون بـبـطـوالت عـنـتـرة في مـواجـهـة حـروب ا
قـاومة" التي تراكـمة واالستـبداد واجلوع. لـقد وقعـوا بحب "ا يـعيشـون اخليبـات ا
أصبـحت بال مـقـاومـة حقـيـقـيـة. فسـحـروا بـكلـمـتـها رغـم إنهـا خـاويـة من معـانـيـها
الي من رور األيام إلى جتـارة رائجة تـدر على أصحـابها ا ودالالتهـا وحتولت 
الـدوالرات. مـثـلــمـا اسـتـثــمـرت لـشــرعـنه الـقــمع واالسـتـبــداد. لـقـد قـاومــنـا الـعـدو
باألناشـيد الوطنية واخلطب الـرنانة والفساد وزرع اخملـدرات ولم نحصد منها إال
أوجاعا في اجلـسد العربي ومنتجا بشريا من العمالء وجتار األسلحة وعصائب

شعوذين والدجال خلطف الدين واألوطان! من ا
ال أدري بـاي منـطق نتـحدث عن بنـاء األوطان واإلصالح والـتغـيير وأوطـننـا غارقة
ـا أصبح مـرضاً مـزمناً بـالفسـاد بأنـواعه اخملتـلفة. حـيث لم يعـد ظاهـرة عابرة وإ
وآفـة مستحـكمة تـعمقت في مـؤسساتنـا وجينـاتنا وحـياتنا. بل هـو ثقافـة تسير في
ـال شـرايـ اجلـمـيـع; احلـاكم واحملـكـوم ألن اجلـمــيع يـريـد أن يـكــون سـعـيـدا بـا
ـنـطق اإلحـصـاء وجداول األ ـزايـا جتـعـله سـلـطـان زمـانه. و احلـرام ويـتـمـتع 
الي تـحـدة فأن مـعـظم أوطان الـعـرب تأتي بـأرقـام خيـالـية في مـؤشـر الفـسـاد ا ا

    ! متجـــاوزة الغريب والالمعقول في كل العصور والبلدان واأل
ـية. فـهنـاك رشوات من قال إن الـفـساد ظـاهرة عـربيـة فقط فـهـو أيضـا ظاهـرة عا
ـية تـستـقبل ـنـهجـة تعـبر األنـهـر واحمليـطات وبـنوك عـا حتت الطـاولة وسـرقات 
ـالـيـة. لـكن فـسـاد الـعـرب له طـعم آخـر ومـبـدأ دنـيـوي محـصّن أكـداس األوراق ا

وعقائد وتشريعات وفتاوي دينية جتعله واجبا شرعيا وحقا وطنيا! 
لذلك قامت الدول الـكبرى بنشـر الفساد بعد دراسـة جيناتنا وغـرائزنا وأمراضنا
فدعمت الفـاسدين في أوطاننا ألضعافه وتمزيق كيـاناته وقيمه االجتماعية. وهو ما
ـثـال ال احلـصـر جـثـة هـامـدة ال تـقـوى علـى الـتنـفس جـعل الـعـراق عـلى سـبـيل ا

والنهوض والتغيير!
مـازال العـرب عربـا بـاالسم واجلنـسيـة ومازالت األوطـان مـريضـة بحب لـيلى رغم
ــلـوح مـنــذ زمن بـعــيـد. مـازلــنـا نـعــيش في عـصـر وفـاة الــفـتى الـعــربي قـيس بن ا
دججة بأيدولوجـيات القمع والقهـر التي تقودها الثكـنات العسكرية اجلمهوريـات ا

لوك والوطنية والبساطة والذوق. وميليشيات القتل بعد أن قتلنا ا
لم يــعــد لــدى الــعــرب الــيــوم ســـوى أوطــان من جتــارة اخلــردة ومــزابل ال نــتــاج
ـواطن العـربي يـجـمع "خـردة الوطن" من صـناعـات الـعـيش وتدويـر الـرزق. حـيث ا
طاعم والكراجات والبـيوت. مثلما هجّرت زابل واحلاويات والـنفايات ومخلفـات ا ا
الي من مواطنيها قسرا من حدودها إلى البحر والبر وبلدان "الكافرين" !?    ا
مـأساة هـذه األوطان العـربيـة أنهـا أصبحـت مرتعـا لرمي نـفايـات وسكـراب العالم
ـواطن مـشـغول بـتـدويـرها والـعـيش من خـيراتـهـا. أوطـان تغـرق بـالـنفط وأصـبح ا
ـزابل. أوطان ومـواطـنـيهـا يـعمـلـون بتـجـارة "خردّة الـكـافرين" والـبـحث عـنهـا في ا
ـواطن الـعربي "خـردّة" يـعـيش في حيـاة "تـصلـى نارا حـامـية". فـأصـبحت جعـلت ا
أسـوأ دول الـعـالم في الـعـيش والـتـنـمـيـة وخـارج تـغـطـيـة الـفرح والـفـعل والـفـاعل

وجحيم حي على هذا الكون!    
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إلى سواء السبيل.
ولـــقــــد تـــفـــتـــحـت عـــيـــون حـــراس
تأسيس مجلس الـتعاون اخلليجي
وواكــبـوا مــســيــرته وعـايــشــوا مـا
يــسـر  الــله من خــطــوات إتـخــذهـا
ـؤسسـون وما يـضر من حتـديات ا
إسـتـهــدفت الـتـجـربــة وتـنـاقـضـات
حـدثت نـتـيجـة وجـهـات النـظـر ب
رمـــوز أركـــان الـــتــــجـــربـــة وعـــلى
الـقاعـدة الشـعريـة "وإن الذي بـيني
."... وبـ بــنــو عـمي خملــتــلف جـداً
وهــا هم في كــنف خــادم احلــرمـيْن
ــــلك ســـلــــمـــان بن الــــشـــريـــفــــيْن ا
عـبـدالـعـزيـز حـراس الـصـيـغـة التي
رحل رمـوزهـا وأحـدثـهـم الـسـلـطان
قـابـوس بـعـد الشـيخ جـابـر األحـمد
والـشـيخ خـلـيـفـة بن حـمـد آل ثـاني
والـــشــيخ عـــيــسى بن ســـلــمــان آل
خليـفة والشيخ زايـد بن سلطان آل
لك خـالد بن عـبدالـعزيز نـهيـان وا
يؤدون الواجب على الوجه األكمل.
وبــذلـك فــإنــهم عـــلى نــحــو الــقــول
الــطـيب من طــيـنــة الـفــتـيــة "الـذين

آمنوا بربهم وزدناهم هدى".
لـــعـل الـــهـــدايـــة تـــصل إلى بـــعض
الــضـالــ في ديــار األمــة وكــانـوا
بــأفــعــالــهـم وأقــوالــهم في مــواسم
ــشــهـد الــصـراعــات من صــانــعي ا
الـراهن الـذي يـعكـس إنطـبـاعـاً بأن
الــعـــالم الــعــربي إثــنــان أحــدهــمــا
العـالم العـربي اخللـيجي فـي عهدة
. حراس يـقظ مـتكاتـف متـفهم
ـنجي لـلعـالم العـربي اآلخر والله ا
ن لـــيـــســـوا جـــديـــرين وبـــالـــذات 
بــــاحلـــفــــاظ عــــلى سـالمـــة الــــبالد

وطمأنينة العباد. 
وهــذه حــال لــبــنـان ال حتــتــاج إلى
كــثـيــر الــكالم في شــأنه تــتــسـاوى
حــاله وبــنِـــسب مــتــفـــاوتــة جلــهــة
الــســوء والــتــخــبط واإلرتــهــان مع
أحــوال سـوريــا والـعــراق ولــيـبــيـا
.. إلى وتونس والسودان وفلسط

. ينظر الله في أمر العابث

درجت مـــقــدمـــات إنـــعــقـــاد الـــقــمم
الـعربـية واإلسالمـيـة على أن تـكون
الــدعــوات إلى هــذه الــقــمـة أو تــلك
عـــلى درجـــة من الـــبـــرود كــأن يـــتم
إرسال مـوفد ومـعه رسالـة دعوة أو
تــــتم الــــدعــــوة من خـالل إتــــصـــال
ــقـام هــاتــفي من جــانب صــاحـب ا
قـامات ـستـضيف إلـى أصحـاب ا ا
شارك في القمة. ثم يأتي األمير ا
مـحـمد بـن سلـمـان يأخـذ بـالصـيـغة
األكــثـر تـقـديــراً لـقـادة دول اجملـلس
ا تـنعـقد الـقمة حـيث يزورهم وكـأ
في عـاصمـة كل دولـة زارها ويـبرم
في الــوقت نــفــسه من اإلتــفــاقــيـات
الـتي تـسـتـهـدف التـطـويـر ثم يـعود
وفـي عـنـقـه وعـلى صــدره األوسـمـة
األعلى. عند اإلنعقـاد يعلو منسوب
الـتـآلف والـتـقـديـر وتـنـتـهي الدورة
الـثــانـيــة واألربـعــ لـدول مــجـلس
ا هي عدا التـعاون اخللـيجي وكـأ
ما إتـخـذتْه من توصـيات تـبعث في
ـــكن طـــيـــات عـــبـــارات وردت مـــا 
إعــــتــــبــــارهــــا رســـائـل إلى بــــعض
األشـــقـــاء الـــعـــرب الـــغـــارقـــ في
ـسـتـغـرقـ في أوهام صـراعـات وا
يعتبرونـها من األحالم فحواها أن
عـدم الــيـقـظـة من تـلك األوهـام ومن
سيء الـــكالم وســـوء الـــتــصـــرفــات

زيد من اإلنحدار.  مآلها ا
ـكن تفـسـير بـعض العـبارات كـما 
سواء في البيان الصادر عن أعمال
القمة أو في "إعالن الـرياض" بأنها
لــفْت إنــتــبــاه لـلــدول الــكــبــرى بـأن
تـركيـز دول اجمللس عـلى اإلقتـصاد
والتـنميـة ومواكبـة التطور الـعملي
ـتـدرج أرضـاً وفـضــاء واإلنـفـتــاح ا
عـلى تنـقيـة األجـواء السـياسـية من
ـيــة مـدروسـة خالل خـطــوات تـســا
ومـتــدرجـة ال يــعـني أن الــصـفــحـة
ألى مناشدات من تاريخ الصراع ا
ـا هي مع إســرائـيل قــد طـويت وإ
في إنـتـظـار كـتـابة جـديـدة يـتـشارك
في حتبيرها أهل القضية وسندهم

مــا يــقــال عـن رمــوز الــقــمــة كل في
دولته يقال عن رموز الـدبلوماسية
الــذين يـتـرجــمـون قـرارات وإرادات
الـقادة. وزيـر اخلارجـية الـسعـودية
األمـيـر فـيـصل بن فـرحـان كـان عـند
تـأســيس اجملـلس في الـسـابـعـة من
الـعـمـر والـشـيـخ عـبـدالـله بن زايـد
وزيـر اخلارجـية اإلمـاراتيـة كان في
الــتــاســعــة والــشخ أحــمــد نــاصــر
احملـمـد وزيـر اخلـارجـية الـكـويـتـية
كان في العاشرة من العمر ومحمد
بن عـبــدالــرحـمن وزيــر اخلـارجــيـة
الــقـــطـــريــة كـــان طـــفالً في شـــهــره
اخلامس. إثنان فـقط كانا في بداية
عمـر الشبـاب: عبـداللطـيف الزياني
وزيــر اخلـارجــيـة الــبـحــريـنــيـة في
الــــســــابـــعــــة والـــعــــشــــرين وبـــدر
البوسـعيدي وزيـر خارجية سـلطنة
عُـــمــان في الـــواحــدة والــعـــشــرين.
هـؤالء كـانـوا عـلى موعـد مع واجب
احلـراســة الـدبـلــومـاســيـة لإلجنـاز
الــذي بـدأه اآلبـاء وكـان تـأسـيـسـهم
حـــــالـــــة من حـــــاالت الـــــقـــــراءة في

. صائر مستقبالً ا
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زيـارات األمــيـر مـحــمـد بن ســلـمـان
لعواصم دول اجملـلس كانت تـقليداً
غـيـر مـسـبوق. إعـتـدنـا عـلى أن يتم
اإلنـــعـــقـــاد بـــعــد تـــوجـــيـه دعــوات
يتوالها األم العـام للمجلس. لكن
ــكن إسـتــنـتــاجه هـو أن عـلى مــا 
وليّ العهد السعودي أراد أن يكون
مـضـيــفـاً بـشـمـائل ســلـمـانـيـة وهي
إستـباق يوم اإلنـعقـاد ببضـعة أيام
جــال فـــيــهــا عــلـى إخــوانه حــراس
الكيـان الرحب الذي إجـتاز بسالمة
أربـعـة عـقـود من الـصمـود في وجه
ـفـاجـآت ومن الـتــريث في تـنـفـيـذ ا
مــقــررات  تــســتــهــدف شــد أواصـر
زيد من الكيان اخللـيجي وإدخال ا
اإلنــصــهــار الــســيــاسي والــوطــني
ــــا يـــــحــــفظ لــــلــــســــيــــادة دوام و
االسـتــقـرار واخلــصـوصــيـة. ولــقـد

الـذي مــا زالت أوتـاد خـيـمـته عـلى
ثــبــاتــهـا تــهــزهــا أحـيــانــاً حـروب
وأزمــات مــفــتــعــلــة وحــاالت عــتب
عـابـرة لـكن ال تـلــبث أن تـسـتـكـ
ويــتـــواصل الــبـــذل بــكل احلــرص

سؤولية. وا
ونـحن عنـدما نـقـول اجليل الـثاني
من الـقـادة فـمن مـنـطـلق أن جـمـيع
ــشــاركــ كـانــوا عــنــد تــأسـيس ا
الـســلف الــصــالح بـ مَـن هـو في
سـن تـراوح بـ الـطـفــولـة ومـطـلع
الشباب فـاألمير محـمد بن سلمان
ولــد بـعــد أربع ســنـوات من إعالن
القـادة اخلـلـيـجـيـ الـسـتـة رحـمة
الـله عـلــيـهم من قـمــة عـقـدوهـا في
أبوظـبي عام 1981 بيـان تأسيس
مجـلس التعـاون اخلليـجي وأمير
قطر الـشيخ تمـيم بن حمد كان في
الـسـنـة األُولى من الـعـمـر ورئيس
وزراء اإلمـارات حـاكم دبي الـشـيخ
محمـد بن راشد آل مكـتوم كان في
بـداية الـعـمر الـشبـابي وهـيثم بن
طارق سلطـان عُمان (أناب عنه مَن
ـــثــــله) كــــان أيــــضـــاً فـي الـــسن
الــسـادسـة والـعـشـرين من الـعـمـر.
الـوحـيدان الـلـذان واكبـا وهـما في
دائرة إتـخاذ الـقرار كل لـبلده وفي
سـن الـنـضـوج هـمـا أمـيـر الـكـويت
الـشــيخ نــواف األحــمـد الــذي كـان
عــنــد قــيــام اجملــلس فـي عــنــفـوان
شـــبـــابه (44 ســـنــة) وأنـــاب عـــنه

شقيقه الشيخ مشعل األحمد.

واكـبـتُ بـحـكم الـواجب الـصـحـافي
وعلى مدى سنوات بدأت مع إعادة
الـروح إلى صـيـغـة الـقـمـة مـتـمـثـلة
اإلعـادة هـذه بـالقـمـة العـربـيـة التي
إســـتــضــافــهــا الـــرئــيس (الــراحل)
جمال عـبدالناصـر في القاهرة (من
13 إلى 17 يـــنـــايـــر 1964) ثم في
اإلسـكـنـدريـة (من 5 إلى 11 يـنـايـر
1964) عــشــرات الــقــمم الــعــربــيــة
واخلـليـجيـة والـعربـية واإلسالمـية
وبــعض دورات عــدم اإلنـحــيـاز إالَّ
أنـني لـم أشـهــد سالســة وإلـتــزامـاً
وتــــشـــاوراً ونــــأيــــاً عن اجملـــادالت
الـــعــقـــيـــمــة وأحـــيــانـــاً الـــتــراشق
الـكالمي كـالذي واكـبـتْه عـلى مدى
عشرة أيام للقمة الثانية واألربع
لـدول مـجـلس الـتــعـاون اخلـلـيـجي
التي إستـضافها ولي الـعهد األمير
مـحـمـد بن سـلـمـان بن عـبـدالـعـزيـز
بـــتــــكـــلـــيـف من خـــادم احلــــرمـــيْن
ـلك سـلمـان الذي ظـهر الـشريـفيْن ا
فـي هــذا الــتــكــلـــيف بــدءاً بــجــولــة
األمــــيــــر مــــحــــمــــد عــــلى الــــقــــادة
اخلليجي ثم بـإستكمال الطقوس
ـألــوفــة من حلـظــة الــوصـول إلى ا
غادرة كمَـن يقول بـصيغة حلظـة ا
الـتـرمـيـز إلى أنه مـع قـمـة الـرياض
الـــثــانـــيــة واألربــعـــ وفي رحــاب
ـــا يــوحي ذكـــرهــا من الـــدرعــيــة 
أجـواء تراثـية ومـحطـات تاريـخية
يـــبـــدأ اجلــيـل الــثـــاني من الـــقــادة
واجـب إسـتـكـمـال مـسـيـرة اجملـلس

العربي واإلسالمي وأطراف الظلم
ـتــعـمـد ونـعـني بـذلك الـتـاريـخي ا
الـــدول الــكـــبــرى احملـــتــارة بـــأمــر
الـنــظـام الـثـوري اإليـراني من دون
ــمــاثــلــة بــالـفــعل احلــسم مــعه وا
والقـول للـسلـوك اإلسرائـيلي الذي
مـا زال يـرى الـسالم جتـارة وليس

قضية.
جــاء إنــعـقــاد الــقـمــة اخلــلـيــجــيـة
الثانية واألربع في وقت السعي
ـرتـبك لــلـقـمـة الـعــربـيـة الـدوريـة ا
ــــقـــرر عــــقــــدهــــا من حــــيث دور ا
اإلنـعقـاد تـبعـاً للـحـروف األبجـدية
في اجلزائر. وقد تكون زيارة الود
اجلــزائـــري في أعــلـى درجــاته من
جــانب الـرئـيس عـبـداجملـيـد بـتـون
لـتــونس الـرئـيس قـيس بن سـعـيـد
فـيـمـا قـادة دول اخلــلـيج يـعـقـدون
قـمتـهم مـتأثـرة إلى حـد اإلقتـباس
بـالـصـيـغـة الـتي إعـتـمـدهـا األمـيـر
مـــحـــمـــد بـن ســـلـــمـــان بـــجـــولـــته
اخلـليجـية إسـتبـاقاً إلنعـقاد الـقمة
في الــريـاض. عـسى ولـعل تـكـتـمل
خطوات اإلقتباس فعالً وروحاً من
ـستـضيـفة الـقمة جانـب اجلزائر ا
الـعــربـيـة وبــذلك يـنـحــسـر بـعض
ان الـشيء اإلنطـباع بـأن هـناك عـا
عـربـيـان ولــيس فـقط هــنـالك عـالم

عربي واحد.
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ويــبــقى الـقــول في ضــوء مـا رافق
الـقمـة اخلليـجيـة في الـرياض وما
إنــتـهت إلــيه أعــمـالــهـا ومــا صـدر
عــنـــهـــا مـن تــوصـــيـــات إن جـــيل
حـراس تأسـيس الكـيـان اخللـيجي
يبشر بتثبـيت التسامح والتضافر
والـسـيـر بـخـطـوات مـدروسـة عـلى
طـريق الـتــطـويـر والــتـحـديث وكل
ذلك رغم وعـورة طـريق الـتـحـديات
واإلعتداءات أحيـاناً سواء بالكالم
ـسـيَّـرات من دون أي تـهـديد أو بـا
ـثل بــاإلحـراق والــتــدمـيــر رداً بــا
واإلكتفـاء بتكرار الـنصح والدعوة

عضو هـذه اللـجان عن تأثـير الوزارة
ــؤســـســـة الــتي يـــعـــمل فــيـــهــا أو ا
ومسـتوى التـدريب الذي حـصل عليه
عـضـو الــلـجـنـة في مـجـال االخـتـبـار
ـتــبـعـة ومــا هي االسـتــراتـيــجـيــات ا
صالح للـتعامل مع حـاالت تعـارض ا
ـرشحـ واعضـاء اللـجان ب أحـد ا
اخملـتصـة بالـتـعيـ ألن هـذه اللـجان
تقوم بدور فعال ورئيسي في التقييم
األولي لــلــمــتــقـــدم ومــراجــعــة مــلــفه
ــعـرفـة مــدى تـوافـقه مع الـشــخـصي 
مــعــايـــيــر االخــتــبـــار وإعــداد قــوائم
ـــرشــــحـــ الــــذين يــــتم دعــــوتـــهم ا
ـقـابالت لــلـمـقــابـلــة وآلـيـة إجــراء ا
ـرجعـية وتدقـيق قرارات وشـهادات ا
ـتـقـدم في وإعـداد قائـمـة بـأفضل ا

ضوء نتائج التقييم.
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5- عدم وجود دليل إرشادي لالسئلة
كـن أن يخـضع واالخـتـبـارات التـي 
رشح لـشـغل الـوظـائف وبـيان لـهـا ا
ــقـابالت مــراحل االخــتـبــار ونـظــام ا
ـــاذج لـــلـــمـــقـــابالت وإدارتـــهـــا مع 
الــشـــخــصــيـــة وطــريـــقــة الــتـــقــيــيم
واالختـبـار إضافـة لـعدم وجـود دليل
قـيــاسي أو مـعـيــاري مـوجه العـضـاء
ـــســـؤولـــ عن هـــذه الـــلـــجــــان أو ا
الــتــعـيــ يــتـضــمن االرشــاد الفـضل
أسالـيب االخـتبـار والتـقيـيم كحـقيـبة
االتــقـان (Get it rught - kit) الـتي
تــقـــدمــهــا هــيـــئــة اخلــدمـــة الــعــامــة
االســتـرالــيـة (APSC)  عــلى ســبـيل

ثال. ا
6- بــاالمـــكــان الــركــون إلى أســلــوب
التعاقد مع الشـركات اخلارجية التي
تـتـولى اعـداد ونـشـر وتـطـوير أدوات
شــامـــلــة لـــلــتـــقــيـــيم واالخـــتــبــارات
الــــشـــخــــصــــيــــة والــــنــــفــــســــــــــيـــة
ـــــــــعـرفـيـة واخــــــتـبــارات الـقـدرة ا
الــعــامــة كــشــــــــــركــة ســيــكــومــتــرك
uccess) Psychometric) سَـكسَس
ـتــخـصــصـة في هـذا الــبـريــطـانـيــة ا

والـضـرب عـلى اآللـة الـطـابـعة حـيث
يتم الـتـرشيح حـسب معـدل النـجاح
بدأ في االختبار وهذا يعـد مخالفة 

التنافسية.
3≠ إن قانـون مجلس اخلـدمة الـعامة
االحتـادي رقم (4© لــســنـة 2009 قـد
ــبــدأ االخــتــبــار بــوســيـلــتي أخـذ 
ـقـابـلـة أو االمـتـحــان الـتـحـريـري وا
بــهـمـا مـعــاً لـلـوقــوف عـلى مـؤهالت
طالبي التعيـ أو إعادة التعي إال
ـقــابـلـة أن الــقـانــون لم يـبـ نــوع ا
ومفـردات االمتحـان التـحريري وهل
ـــعــرفــيــة يــتــضـــمن االخــتــبــارات ا
واالخــتــبــارات الــنــفــســيــة االخــرى

ودرجة النجاح والتأهيل.
4≠ أوكل الـقـرار (996© لـسـنـة 1979
مهـمة التـعيـ وفقاً لـقانـون اخلدمة
ـدنــيـة رقم (24© لـســنـة  1960إلى ا
الوزراء اخملتص أو من يخولونهم
مـن خالل تــشـــكــيل جلــنـــة أو أكــثــر
تتكون من رئـيس ال تقل وظيفته عن
مـعـاون مـديـر عـام وعـضـوين ال تـقل
وظيـفة كـل منـهمـا عن وظيـفة مـدير
إال أن تنظيم هذه اللجان لم يتضمن
معـاييـر دقيـقة لتـشكـيل هذه الـلجان
عــدا الـعـنــاوين الـوظــيـفـيــة لـرئـيس
وأعـضـاء هـذه الـلـجـان دون االشارة
سـائل اجلـوهريـة التي إلى بعـض ا
يــجب أخـذهـا بــنـظـر االعـتــبـار عـنـد
تشكـيل هذه اللجـان كتنوع خـلفيات
اعـضـاء الـلـجـنـة ومـدى اسـتـقاللـية

ـتتـبع لقـوانـ الوظـيـفه العـامة ان ا
ــنـظم يــجـد ان االطــار الـتــشــريـعي ا
لالخـتـبـارات الـتـنـافـسـيـة غـير دقـيق
وغـيـر مــفـصل ويـفــتـقـر لــلـتـكــامـلـيـة
والــتـــطـــور وال يـــواكب الـــتـــطــورات
ـاط وأساليب الدوليـة في مجاالت أ
االخـتـبــارات وضـمـانـاتـهـا لـتـحـقـيق
ـساواة مـبدأ الـشـفـافيـة والـعدالـة وا
ــكن أن نــســجل في االخــتــبــارات و
الحــــظــــات اآلتــــيــــة عــــلـى نــــظـــام ا

االختبارات الوظيفية في العراق :
1≠ إن أسس وضــــــــوابط اشـــــــغـــــــال
الــوظـائف الـعـامــة عـنـد الــتـعـيـ لم
جتـعـل االخـتـبـار لـلــمـتـقـدمـ سـواء
ـقـابـلـة إال في حـالـة بـاالمـتـحـان أو ا
ـــتـــقـــدمـــ أكـــثـــر من زيـــادة عـــدد ا
الـوظـائف الشـاغـرة وهـذا مـعـناه إذا
ــتـقــدمـ أقل أو مــطـابق كــان عـدد ا
لـعـدد الـوظـائف الـشـاغـرة فإن طـالب
الـتـعيـ ال يـخـضع لالخـتـبـار وهذا
ـبـدأ اجلدارة  مـعنـاه تـعـي خالف 
وهـذا مـايـبــدو جـلـيـاً من نص الـبـنـد
(ثالـثاً / 1© من مـلحق رقم (1© أسس
وضـــوابط اشــغـــال الــوظـــائف عــنــد
لسنة لـحق بالقرار (119©  التعـي ا
1979 كـذلك يـنــظـر الـبـنـد (ثـالـثـا/3©
من التعليمات رقم (4© لسنة .2018
2≠ إن الـضوابط أعـاله ألزمت اإلدارة
بــإجـراء اخــتــبـار حتــريــري فـقط في
حالة كون الوظائف الـشاغرة تتطلب
إجــادة مـهــنــة مــعــيــنـة كــالــتــرجــمـة

حــوســبـة االخــتـبــارات تــتـيح مــزايـا
تــيـسـيــر االمـتـحــانـات الـتي تــتـطـلب
مستوى مع من القدرات احلسابية
كــاخـــتـــبــارات االســـتــدالل الـــلـــفــظي
(verbal test) واخـــــتــــبـــــار فــــحص
(data checking test) الـــبـــيـــانــات
الــذي يـقــيس الـقــدرة عـلى االهــتـمـام
بـالـتـفـاصيـل من خالل الـتـدقيـق على
مجمـوعة االحرف الـهجائـية واالرقام
في نــصـوص الـيـكــتـرونـيـة لــتـحـديـد
وجــــود االخــــطــــاء في االســــمــــاء أو
الــعــنـاويـن الـواردة فـي الـنـص مـحل
االخــــتــــبــــار إضـــافــــة الخــــتــــبـــارات
Abstract) االســتـــدالل الــتــجــريــدي
spatial) ـكــاني test) واالســتــدالل ا

.(test
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9- وجــوب االخـذ بـنــظـام الــتـوظـيف
االليكـتروني الذي يـوفر مزايـا عديدة
أهمـا اختـصار الـوقت في التـوظيف
انخفاض كلفة الـتوظيف من الناحية
االقتصاديـة انتشـار أوسع للوظائف
الــشـاغـرة واسـتــقـطـاب اكــبـر تـوفـر
أدوات الـفـرز والــتـصـفـيـة الـسـريـعـة
احلـفاظ عـلى الـسريـة واخلـصوصـية
الــشـــخــصـــيــة لــســـهــولـــة االتــصــال
ــبــادرة بــنــاءس قــاعــدة بــيــانـات وا
مـرجــعـيــة فـضالً عن ذلـك فـإن االخـذ
بهذا الـنظام يوفـر مزايا إدارة الوقت
وحتقـيق اجلودة الشـاملـة في عمـلية

التوظيف.
ــا تـــقـــدم نــدعـــو مــجـــلس اخلـــدمــة
االحتـــادي الى وضـع نـــظــام مـــحـــكم
لالخــتــبـــارات الــتــنــافــســـيــة لــشــغل
الـوظــائف الــعــامــة وتــطــويــر نــظـام
ــا يـدعم الــتــوظــيف االلـيــكــتــروني 
االخـتـبـارات احملوسـبـة  مع تـقـنـي
مــعــايــيـــر شــغل الــوظــيـــفه الــعــامــة
والـــــــتـــــــركـــــــيــــــــز عـــــــلـى اجلـــــــانب
الــسـايـكـولـوجـي لـلـمـتـقــدمـ لـشـغل
الــــوظــــائف الــــعــــــــامــــة والــــله ولي

التوفيق .

الــثـانــيـة والـعــديـد من االخــتـبـارات
ـقنـنة واالخـتـبارات احملـوسـبة من ا
internet – based) خالل االنترنت
(testing) إذ يـــــتم رفـع االجــــابــــات
فـوريـاً إلى مـركـز الـتـقـيـيم لـتصـحح
سرياً إضافة لتقد خدمات البحث
وتطـوير اخـتبـارات االدارة وتطـوير
ــهـــنـــيــة وضـــمــان االخــتـــبـــارات ا
اجلـــودة والـــعــدالـــة فـي الـــتــقـــيـــيم
ـــوجـــبـــهـــا (QAEA) الـــتي يـــتم 
هنية التركيز على معايير االخالق ا

.
8- حــــــوســــــبـــــــة االخــــــتــــــبــــــارات
مـع  (Computer based testing)
تــــوفــــيــــر وســـــائل الــــتـــــصــــفــــيــــة
on–line sit-) االليكتـرونية األولية
ting tools) الـــــتي تـــــعـــــمـل عـــــلى
تصفية الطلبات الـكبيرة للمرشح
بـشـكل أكــثـر فـعـالـيـة وأقل كـلـفـة إذ
تــعـتـبــر حـوســبـة االخـتــبـارات أحـد
تـطـبـيــقـات الـتـوظـيف االلـيـكـتـروني
وهـــــو أحــــــد وجـــــوه احلـــــكـــــومـــــة
االليكـترونيـة التي تتـيح االستخدام
الــعــام والــشــامل لــلــتــكــنــولــوجــيـا
احلــديــثـة إلعــادة هــيـكــلـة وتــنــظـيم
وحَـوْكَـمَـة االدارات وتـطـويـر الـبـنـية
الـتـحتـيـة احملـليـة الالزمـة وتـسـهيل
ا في ذلك إجناز مـعـامالت االفـراد 
اجـــراءات الـــتـــعــــيـــ واالخـــتـــيـــار
واالختبارات بسهولة وسرعة ويسر
وشــفـافـيــة  كـمــا يـسـاعــد ذلك عـلى
ــرشــحــ لــشـغل تــوثــيق مــلــفـات ا
الوظائـف اليكـترونيـاً واسترجـاعها
ـسـؤولـة ـسـؤولــ والـلـجـان ا من ا
عن االختبـار والتقـييم بسـرعة ودقة
حـيث يتـمـيـز التـوثـيق االليـكـتروني
ــلــمـوس ــادي ا بــغــيــاب الــطــابـع ا
لـعــمــلــيـة االخــتــيـار والــتــقــيـيم ألن
العملـيات جتري اليكـترونياً وتوثق
الـيـكتـرونـيـاً وهـذا ما يـعـرف حـالـياً
ـــــصــــطـــــلـح مــــجـــــتـــــمع بال ورق
(Paperless Society) كــــــــمـــــــا أن

اجملـال الـتي طــورت بـرنـامج من (6)
اختبارات فرعيـة في القدرة العددية
والـــقــدرة الـــلـــفــظـــيــة والـــتـــفــكـــيــر
كـانية والقدرة التجريـدي والقدرة ا
التقـنية والـقدرة الكـتابيـة مع تقد
ونــشــر أكـثــر من (20) اخــتـبــاراً في
القـياسـات النفـسيـة وأدوات التـقييم
وبــعض هــذه االخــتـبــارات مــشــهـور
ـاط مـايـرز – دولـيــاً مـثل (مـؤشــر أ
بـريجـز) و(قـائـمة سـتـروجن للـمـيول)
وقائمـة (كالفـورنيا الـنفسـية) إضافة
لـتـقـد خـدمـات الـتـدريب والـتـقـيـيم
وخـــدمـــات االخــتـــبــارات في مـــجــال

االستقطاب واالختبار.
7- عــدم وجـود مــراكـز مــتـخــصـصـة
بـاجلـانب الـسـيكـولـوجي لـلـمـوظـف
ضــمـن تـشــكــيـالت مـجــلـس اخلــدمـة
االحتـــادي أو حــتى عـــلى مـــســتــوى
الــوزارة أو الـهــيــئـات الــعـامــة الـذي
يـعمل عـلى تـعـزيز مـبـدأ اجلدارة من
الئمة خالل تطويـر أدوات التقـييم ا
لـقـيـاس أحدث الـكـفـاءات الـعـصـرية
ــــــركــــــز كــــــمــــــا هــــــو احلــــــال فـي ا
Personal) السيكولـوجي للموظف
(Psycholohy Center - PPC
التابع لهيـئة اخلدمة العـامة الكندية
(Public Serviee Commission)
ذكور أن تكون ركز ا حيث يحرص ا
كافـة التقـييـمات التي يـوفرهـا عادلة
ومــنــصــفــة وشــفــافــة مع إمــكــانــيــة
ـتـطـلـبـات الـعـمالء تـعـديــلـهـا وفـقـاً 
وبسبب اجلودة العامة خلدمات هذا
ـركز بـداً يـؤثر إيـجـابـياً عـلى مـهام ا
ـوارد الـبشـريـة في احلـكـومة إدارة ا
الــفـيـدرالـيــة لـغـرض تــقـد خـدمـات
استشـارية لتـكييـف التقـييمـات تبعاً
ـتقـدمـ لشـغل الـوظائف حلـاجات ا
الــعــامـة كــفـئــات ذوي االحــتـيــاجـات
ــــاط االخــــتــــبــــارات اخلــــاصــــة وا
االلـيـكـتـرونـية (e - testing) إضـافة
لـوضـع الـتــقــيـيــمــات الـتــفــصـيــلــيـة
وأدوات الـتـقـيـيم واخـتـبـارات الـلـغـة
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في اخللق الـرفيع  سـواء اخالقيات
ـــهــنــة او االطــار االوسع لألخالق ا
الــتـي يـــجب ان يـــتــحـــلـى بــهـــا كل
انـسـان قـو الن عـلــيه مـسـؤولـيـة
تربيـة األجيال ورفد الـوطن بخيرة
الـشـباب واخلـبـرات لـيتـخـرجوا من
حتـت يــديه قـــيــاديـــ أمــنـــاء عــلى
مصلحة الوطن وصون مكتسباته 
فما بالك اذا كـان هناك خلل في تلك

نظومة. ا
األخالق هي جوهر وروح الرساالت
الـسـمــاويـة وقـد اهـتـمـت الـشـريـعـة
اإلسالمـيـة باألخالق وجـعـلتـهـا أمر
عـنوية أساسيّ  ألنـها أهـم القيـم ا
واحلضارية واالنسانية التي سعت
االديــان الى غـرســهــا في الــنــفـوس
البشـرية وهي اخلصـلة االهم التي
مـدح بـهـا سـبـحـانه وتـعالـى رسوله
(ص) في الـقـرآن الكـر على الـكر
كـثـرة سـجـايـاه  اذ قـال الـله تـعالى
(وإنَّكَ لَـــعَــلـى خُــلُقٍ عَـــظِــيـم) عــلى
الــرغم من وحــلم وصـبـر وشــجـاعـة
وفـصـاحـة وعـبـادة الـرسـول الـكـر
وصــفـــاته االخــرى الــتـي فــاق بــهــا
اجلــمــيع اال ان االخالق كــانت اهم
مـعـايـيـر الـتـفـضـيل االلـهي كـونـهـا
أوسع نـــطـــاقـــاً وأعـــمق تـــأثـــيـــراً 
وعـنـدمـا أراد الرسـول الـكـر شرح
ا فـلـسـفة بـعـثتـه ورسالـته قـال: (إ

بـــــاإلنـــــســــان الـى اعـــــلى مـــــراتب
االنسانية.
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مـا عـادت اجلامـعـات اليـوم مـعنـية
عـرفة فقط فقط بـتزويد الـطلبـة با
بل اصــبــحت مــؤســسـات مــعــنــيـة
بـبـنـاء االنـسان اخـالقيـا وقـيـمـياً 
لـيـكـون عـنـصـرا فـعـاال ومـؤثـراً في
ـنـطـلق عـلى اجملـتــمع  ومن هـذا ا
اجلـامعـات أن حترص عـلى تـنمـية
بــيــئــة أخالقــيــة داخــلــهــا داعــمــة
وقـائـدة ومؤثـرة وتـعتـبـر ذلك جزءً
من رســالــتــهــا فـال انــفــصــال بـ
حتــقــيق رســالــة اجلــامــعــة و بـ

التزامها بالتنمية االخالقية .
ـثل صـفـوة واالســتـاذ اجلـامـعـي 
ــتـعــلــمـة ورأس الــهـرم الــطــبـقــة ا
ي يـفـتـرض ان يـكـون قـمـة االكــاد

ــيــة ال قــيــمــة لــلــشــهــادات االكــاد
وااللــقــاب الــعــلــمــيــة مــهــمــا عــلت
مـنــزلـتـهـا وســمت مـكـانــتـهـا إذا لم
اً وسـلوكاً تُـثمر خـلقـا سمـحاً كـر
فــاضالً مـســتــقـيــمـاً  فــالـشــهـادات
وااللـقـاب التــصـنع انـســانـاً بل هـو
الــــذي يـــصـــنــــعـــهـــا والــــشـــهـــادة
اجلـامعـية لـيست بـالضـرورة جواز
ـرور الـنـاجح الى اخلـلق الـسـلـيم ا
واالدلـة عـلى ذلك اكـثـر من ان تـعـد
والتحلي باألخالق احلميدة جزء ال
يـة التي يـتجـزأ من احليـاة األكـاد
ــــة تـــــتــــنـــــاغم مـع اآلداب الــــقـــــو
ـــؤســـســة وتـــتـــوافق مع أهـــداف ا
ـيـة وسـلـوكـيـاتـهـا - أفـرادا االكـاد
وجــــمـــاعـــات - وفـق اشـــتـــراطـــات
نظـومة األخالقية التي ومسارات ا
حتـقق الـعـدالـة االنـسانـيـة وتـسـمو

تـتــفــرع من االطــار الـعــام لألخالق
وتـبـدو االخالقــيـات اكـثــر ارتـبـاطـاً
واوضـح مــــضــــمــــونـــــاً بــــالــــعــــمل
ي الن االخــــيــــر يــــتــــفــــرع االكــــاد
وتـتـشــعب جـوانـبه وتــتـعـقـد اثـاره
ـيـة ـؤسـسـة االكـاد واسـبـابه الن ا
عــبـارة عن مــجـتــمع مــصـغــر يـضم
اقسام ووحدات والتـزامات مختلفة
ــا يـسـمح في وضــوح اخالقـيـات

معينة.
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إن الــقـول حــول أخالقــيــات الــعـمل
ـي عـادة يـتـمـثل في مـبـاد االكـاد
عدة: منهـا االمتالك التام لـلمحتوى
الــعــلـمي لــلــمـادة وبــشـكـل مـتــطـور
ومـسـتـمـر والـتـعـامل  الـشـفـاف مع
ــوضــوعــات الــعــامــة واخلــاصـة; ا
وتـــنـــمـــيــــة الـــتـــفـــكـــيـــر الـــعـــلـــمي
واالسـتـقاللـيـة لـدى الـطـلـبـة وبـناء
عالقات متزنة مع الطلبة فضالً عن
احـتــرام اجلــامــعــة وتــعـلــيــمــاتــهـا
والــنــظــام االجــتــمــاعي والــديــني
والــقـيــمي وعـدم اخلــروج عن نـظم
اجملــتـــمع وضــوابـــطه ومن واجب
اجلـامـعـة أن تـعـمل عـلى وضـع أطر

مكتوبة ومعلنة في هذا اجلانب.
فهوم كن أن يـعزز ا  ومن أهم ما 
ـي هـــــو حـــــسن األخـالقي االكـــــاد
ـي والشـخصي مع الـتعـامل األكاد

الشخصـية التي تمكـننا من معرفة
احلـقيـقة وحتـدد لنـا من األفضل ال

ترتبط أبدا بالشكليات اخلداعة.
واجلـامـعة بـوصـفهـا مـركز اشـعاع
حـضـاري وثـقـافي ومـنـطـلـق فـكري
وعـامل مـؤثرً في مـحـيطـهـا احمللي
تقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة
في مجال تـعزيز اجلانب االخالقي
لطـلبـتها ومـجتـمعهـا احمللي وهذا
ـوذج اليـتم اال مـن خالل صـنع اال
ـؤثر لـيـكون الـتـطـبيـقي الـفـاعل وا
اسوة حـسنة مـؤثرة لـدى اجلميع
فمـهنــة التــدريس رسـالـة عظـيمـة
ووظــيــفـــة مـن أشـــرف الــوظـــائف
ولألســـــتــاذ اجلـــــامــعي أهـــمــيــــة
واســـــعـــة فــي احلـــيـــــاة بـــشـــــكل
عـــــام وفــى احلــيـــــاة الــفـــكــريــــة
والثقافيــة بشــكل خاص وله دوره
الفـعـال في زيـادة الــوعي الثـقـافي
لـــــدى طالبــه وفـى الــــتــــنــــمــــيــــة
الـــثـــقـــافـــيــــة واحلـــضــــاريـــة فـي
اجملــتــمع  نـاهــيك عن ان االلــتـزام
االخالقي في التعـليم اجلامعي من
اهم معـاييـر ضمان جـودة التـعليم
ـــا له من اثـــر كــبـــيــر في الـــعــالي 
تـــكـــوين وتـــوجـــيه شـــخـــصـــيــات
وسـلـوكـيـات الـطـلـبـة وفق فـلـسـفـة

اخالقية ايجابية.
لـكل مـهـنـة اخالقـيـات خـاصـة بـهـا

بُــعــثت ألتــمم مــكــارم األخالق) كل
ذلك يـشــيـر الى األهـمــيـة الـكــبـيـرة
لـألخالق لــــيس فــــقط مـن اجلــــهـــة
الـديـنـيـة بل أيـضـاً لـلـحـصـول على
مـجــتـمع صـحي خـالي من األحـقـاد

واجلرائم.
إن األلـقــاب والـشـهـادات وحـدهـا ال
تكفي لـلحكم عـلى حقيـقة الشخص
وال تـمـنحـنا احلق لـتـقيـيـمه فهـناك
الــعــديـد مـن الـشــهــادات واأللــقـاب
الـعـلـمـيـة الســيـمـا في اجملـتـمـعـات
الـــنــامـــيــة ال تـــعــني شـــيــئـــا عــلى
مستـوى القيمة الـعلمية والـعملية
ألنـــهــا ال تـــعـــبـــر بـــالــضـــرورة عن
احلـقـيقـة االنـسـانيـة  وهي لـيست
مـقيـاسا لألفـضلـية خـصوصا وأن
اغـلب الـقـاب اليـوم أصـبـحت نـوعا
من مـظـاهر الـتـرف والـتفـاخـر التي
يـتـم الـسـعي لــنـيــلـهـا بــكل الـطـرق
مكـنة ولو على حـساب كل ما هو ا
أخالقي ونـبيل  الن هـنـاك اعتـقاداً
مـــغـــلــوطـــاً بـــأن األلـــقـــاب تــعـــطي
الـــســطــوة وتــمــنـح الــقــوة وتــرفع
ـكانـة مـرموقـة وجتذب أصـحـابهـا 
تـوهم والتقـدير الزائف االهتـمام ا
ن ـــيـــزة  ـــا تـــضـــفي تـــلك ا  ور
ـعـانـاً يـسـعى لـهـا بـريـقـاً وقـتـيـاً و
حلـــظـــيـــاً يـــزول مع أول تـــعـــامل 
ــقــايـيـس الـعــلــيــا لألخالقــيـات فــا
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ـنــاقـشـات اخالقـيــات لـلـتــدريس وا
ي والـــــعـــــمل واالشـــــراف االكـــــاد
ــيــداني وغــيــر ذلك من احلــقــلي وا
اجلــــوانب فـــضـالً عن اخالقــــيـــات
الـبـحث الـعـلــمي الـذي بـات الـشـغل
الـــشـــاغل لـــلـــبــاحـــثـــ في الـــوقت
احلـــــاضــــر التـــــســـــاع الـــــقـــــاعــــدة
علوماتية وسهولة الوصول اليها ا
وخـطـورة الــتـعـامل مـعــهـا اذ تُـعَـدُّ
ـلـكـية األمـانـة الـعـلـمـيـة واحـتـرام ا
الـــفـــكـــريـــة من االخالقـــيـــات الـــتي

تتطلب تثقيفاً خاصاً.
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كن ان أخطر سـيناريـو مستـقبلي 
ي تــصــوره هـــو الــتــهــاون االكــاد
ــنـــظــومــة وعـــدم ايالء مــوضـــوع ا
ـــيــة االهــتــمــام األخـالقــيــة االكــاد
ــــا يــــســــبب انــــهــــيـــار الـــكــــافي 
األخالقيات وهـو أمر مفزع وعـلينا
ان نــعـرف ان أي تــهـاون فـي مـجـال
ـــنــظــومـــة االخالقــيــة فـي الــعــمل ا
ي سـتنعـكس مستـقبالً على االكاد
الـواقع الـتـعلـيـمي وبالـتـالي تـفشي
الـظــاهـرة مـجــتـمـعــيـاُ  الن احلـالـة
الـتي نحن عـليـها الـيوم هي امـتداد
ونـتــاج لـسـيـاسـة االمس فـاألخالق
عـنــوان صالح اال واجملــتــمــعـات
وسالمـة اجملتـمع تـكون في تـمـسكه

بفضائل األخالق. 

نتسب او الطلبة او الـزمالء او ا
ـراجــعـ وتــعـزيــز قـيم الــعـدالـة ا
واطنـة الصاحلـة لدعم اجملتمع وا
وتقويته وتعزيز القيمة االيجابية
ـارسةً سـلـوكاً ومـعـرفـةً وفكـراً و
ي صــــورة وأن يــــعــــكـس االكــــاد
حـقيقـية وواقـعيـة للـمؤسـسة التي
يـــنــتـــمي إلـــيــهـــا وبـــشــكـل يــدعم
أهــدافــهــا ورســالــتــهــا ويـعــزز من
صورتـها اجلمـيلـة في اجملتمع من
خالل تقـبل االخر وعـدم اإلساءة له
أو ألفـــكـــاره والـــرحــمـــة والـــرأفــة
بــــالـــنــــاس وفــــهـم مـــعــــانــــاتــــهم
ومعـامـلـتـهم بـالـعـدالـة والـتـساوي
ان بأن جميع الناس من خالل اإل
تـــســتـــحق حـــقــوقـــاً مـــتــســـاويــة
. و ومــعــامــلــة مـــتــســاويــة أيــضــاً
الصدق في الـقول والفـعل لذا فإن
اجلـامـعـات كـانت ومـا زالت مـراكز

قوة وبناء للخلق القو إذا ما 
تــأطـيــر مـنـظــومـتــهـا وفــقـا لـرؤى
ســلــيـمــة ومـتــزنــة ووفـقــا لــلـواقع
نشـود النهـا منارات سـتقـبل ا وا
لـلعـلم والعـلمـاء وحاضـنة رئـيسة
للبحث الـعلمي التطـبيقي فيما إذا
أحـسـنت صيـاغـة وقولـبـة األهداف
إلى منظومة اخالقية واقعية قابلة
لــلــتــطــبــيق  فــهــنــاك  أخـالقــيـات
لـإلدارة اجلــــامـــــعـــــيــــة وهـــــنــــاك
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صـدرت عن الـدار الـعربـيـة لـلـعـلوم
نـاشـرون الـطبـعـة الـعـربـيـة لـرواية
 ”Bride Of The Sea“حتــت
عـنـوان "عـروس الـبـحـر" والـروايـة
ـان مـحـمد من تـألـيف الـروائـيـة إ
قـوتة وتـعـريب مـنـتدى فـايـز عـلمي
ومراجـعـة وحتريـر مـركز الـتـعريب

والبرمجة في بيروت.
في مرتفعات كليفالند وخالل شهر
ـثلج تـبـدأ الـروايـة مـنـير شـبـاط ا
وسعدية طـالبان عربـيان متزوجان
ويـنـتـظـران مـولـودهمـا األول وفي
الــوقت نـفـسـه يـنـتــظـران يـومــهـمـا
األخـيــر مـعــاً. طالق مـبـكــر يـشـرذم
عائلة بالكاد بـدأت مسيرتها يعود
األب ليتـابع حيـاته منـتظراً انـتهاء
فتـرة حضـانة األم لـلطـفلـة في تلك
األثـــنــاء تـــنـــهش الـــهــواجس األم
فتـختـفي مع الطـفلـة وينـفطـر قلب
ـضي سـنــوات في الـبـحث األب و
عـن فــلــذة كــبــده ويــنـــفق الــغــالي
والـنـفـيـس في سـبـيل ذلك أمـا األم
فـتـبـذل قـصـارى جـهـدهـا لـتـتـوارى
وابـــنــتــهــا عن عـــيــون الــبــاحــثــ

عنهما.
لكل شيء نـهاية يـجد مـنيـر ابنته
ولـــكـــنـــهــا لـم تـــعـــد تــلـك الـــفـــتــاة
الــصـــغــيـــرة فـــســنـــوات الــبـــعــد
واالخــتالف الـــثـــقــافي بـــيـــنــهـــمــا
جتـعـلـهـمـا بـعـيـدين عن بـعـضـهـمـا
بــالـرغم من قــربـهـمــا من الـنــاحـيـة

كانية. ا
طالق الـزوجـ ال يــتـرك أثـره عـلى
حياتيهما وحـياة ابنتهما بل على
عـائــلـتـيـهـمـا وأصــدقـائـهـمـا الـذين
يجـدون أنفـسهم أمـام خيـار صعب
فالـوقوف إلـى جانب أحـد الطـرف
يــعـــني قــطع الــعـالقــة مع الــطــرف

اآلخر.
إنهـا رواية عن قرارات تُـتخـذ تقود

رء إلى درب ال رجعة فيه. ا
ؤلفة: عن ا

:الـــصــراع بـــ االديــان / االدارة
االمـريـكـيـة تــقـود امـتـداد احلـرب

الصليبية . CAL ECONOMY OF SAV-
 (ING THE PLANET حتـــت
ـــنـــاخ والـــصـــفـــقــة عـــنـــوان "أزمـــة ا
ية اجلديدة (االقتصاد اخلضراء العا
الـسـيـاسي إلنـقـاذ الـكـوكب) والـكـتاب
تأليف د. نُعوم چومسكي ود. روبرت
پولِن وترجمـة وتقد د. محـمد جياد

األزرقي.
عـنـون "أزمة شـتـرك ا في مـؤلفـهـمـا ا
ـتحاوران نـاخ" يناقش األسـتاذان ا ا
د. نُعـوم چـومسـكي ود. روبـرت پولِن
بـرنـامج الـطـاقـة اخلـضـراء الـنـظـيـفـة
ي وهـو مـشروع ـستـوى الـعـا عـلى ا
إلنقاذ كوكب األرض من كارثة مدمّرة
ـعيـشة اجلـماعـية ولرفع مـستـويات ا
وتوسيع فرص العـمل وتوفير الهواء
ــيــاه الـــنــقي والــتــربــة اخلــصــبــة وا
الـنـظيـفـة الـصـاحلة لـلـشـرب في كـافة
البلدان. وعـلى هذا النـحو يجب فهم

الصفقة اخلضراء اجلديدة في كونها
اإلطــار الــوحــيــد الــقــابل لــلــتــطـبــيق
زيد من الـعقود الصعبة في لتجنب ا
ظلّ الـــنـــيـــولـــيــبـــرالـــيـــة وأزمـــاتـــهــا
االقــتـــصـــاديـــة الــشـــديـــدة وتـــدهــور
ــعــيــشــة إضــافــة إلى مــســتــويــات ا
ـستمـر في متوسط درجات اإلرتفاع ا

ية. احلرارة العا
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يـتـضـمّن هذا الـكـتـاب أربـعـة فـصول.
ـناخ" الـفـصل األول بـعـنـوان "تـغـيّـر ا
تمثل في ويُركّز على وضع التحدّي ا
اإلحـتبـاس احلـراري جـنـبـاً إلى جنب
مع األزمـــات األخـــرى الــتـي واجــهت
اضي. ثمّ يقدّم اجلنس البشـري في ا
الفصل إنتقادات مفصّلة جملموعة من
ـاذا تـكـون األسـئــلـة الـرئــيـسـة مـثـل 
ــقـتـرحــات الـتي يــحـرّكـهــا الـسـوق ا
ـنـاخ محـكومـاً عـليـها عـاجلـة أزمة ا
ــاذا تُــعــتــبـر بــالــفــشل? و
بدائل الـزراعـة الصـناعـية
ذات أهــــمـــــيــــة كـــــبــــيــــرة
لـلـوصـول إلى مـنـاخ قـابل
لـــلــــحــــيــــاة وذي مــــســـار

مستقرّ?
الــفـصل الــثــاني بـعــنـوان
"الـــرأســــمــــالــــيــــة وأزمـــة
ـــــنـــــاخ". وهـــــو يـــــقــــدّم ا
مــــنــــاقـــــشــــات نــــظــــريــــة
وجتـريبـيـة واضـحـة حول
الـروابط بـ الـرأسـمـالـية
وتــدمــيــر الــبــيــئــة وأزمــة
ـــنــاخ. كـــمــا يـــقــدّم رؤى ا
قـــيّــمـــة حــول مـــا إذا كــان
جـوع الرأسـمـالـيـ الـنهم
ــكن أن يـــكــون لألربـــاح 
بــــأيّـــة حــــال من األحـــوال
مـــتـــوافـــقــاً مـع حــتـــمـــيــة

ناخ. استقرار ا
الــفـصل الــثــالث بـعــنـوان
ــيـة "صــفـقــة خــضـراء عــا
جديدة" يصف هذا الفصل
ــــطــــلــــوب الــــبــــرنــــامج ا

لتـحقـيق انتـقال نـاجح إلى االقتـصاد
األخـضــر. يـرسم پـولِن مــا هـو الـلـون
ي لـلـصـفـقـة اجلـديـدة األخـضـر الـعــا
كن تـمـويلـها. كـما طـلـوبة وكـيف  ا
ـكن من يـصف أيـضـاً الـطـرق الـتي 
خاللهـا أن يُصبح مـثل هذا الـبرنامج
ـسـاواة مـحـصّـنــاً ضـد ارتـفـاع عـدم ا
ـدى الــطـويـل. يـطــرح د. پـولِن عــلى ا
أيـضـاً تـقيـيـمـاً نـقـديـاً خلـطط االحتاد
ا أسماه "الصفقة األوروبي اخلاصة 
اخلـــضــراء األوروبـــيــة". ثـم يــخـــتــتم
چــومــســكي الــفــصل من خـالل إلــقـاء
الي ـرعب  النـظـر في السـيـناريـو ا
األشــخــاص من جــمــيع أنــحــاء عــالم
اجلــــــــــنـــــــــوب  Global Southوهم
يـحـاولـون الــهـجـرة إلى الـبـلـدان ذات
Global الـدخل الــعـالي في الــشـمـال
 ?Northالتي تعيش بحبوحة الرفاه
االقـتـصـادي.الــفـصل الـرابع واألخـيـر
من الـــكــتـــاب بـــعــنـــوان "الـــتــعـــبـــئــة
السياسية إلنقاذ الكوكب" وهو يعالج
ــكن ألزمـة أســئـلــة من قــبـيل كــيف 
ي ـناخ أن تـؤثـر علـى التـوازن الـعا ا
للـسـلطـة وإنْ كانت لـدى اإلشـتراكـية
Eco_ Ideological Vi- الــبــيــئــيــة
 sionالـــقـــدرة عـــلى أن تـــكـــوّن رؤيــة
سـيــاســيـة أيــديــولــوجـيــة  لــتـعــبــئـة
اجلــمــاهـيــر لــلــنـضــال من أجـل خـلق
مـســتـقــبل أخـضـر ومــا هي الـروابط
CO- ـــنـــاخ ووبـــاء بـــ تـــغـــيـــيـــر ا
 VID_19الـذي ظـهر فـي عام .2020
الــســؤال الـشــامل الــذي يــحــرّك هـذا
الـفـصل هــو الـسـؤال األسـاسي مـاذا
يـجب الـقـيـام به خلـلق عـجـلـة تـعـبـئة
سـيــاســيــة نــاجــحــة لــدفع الــصــفــقـة

ية. اخلضراء العا
تــــألـــيف: د. نُـــعـــوم چـــومـــســـكي ود.

روبرت پَولِن
: د. مــحــمــد جــيــاد تـــرجــمــة وتــقــد

األزرقي
الفئة: بيئة/ كتاب مترجم
قاس:  24.5 * 17.5سنتم ا

عدد الصفحات: 254

االجتماعي االسالمي .
ـقدمـة ( الشيء ويقـول الـكاتب في ا
ـهم الـذي اريد ان اوضـحه لـلـقراء ا

الـــكــرام : انـــا لـــست داعـــيــة
ديـنـيـة  بل صـاحب قـلم ارى
واسـمع ان نـهج االساءة الى
رســالـــة االسالم خـــصــوصــا
ـصــداقــيـة كل والــتـشــكــيك 
الــرسـائل الـسـمـاويـة مـخـطط
ـتد من اليوم الذي مقصود 
بـــدء بــاحلـــرب الــذي ســـمــوه
بــاحلــرب الــصــلــيــبــيــة واالن
تـقـودها قـوة ارهـابيـة مـنظـمة
وهي االدارة االمــريـكــيـة بـدعم
من احلـــركــة الـــصـــهــيـــونـــيــة

ية) . العا
ويــــتـــضــــمن الــــكـــتــــاب وهـــو
االصــــــدار الـ 43لـــــــعـــــــبــــــاس
دراستـ االولى بـعنـوان :حول
الدين واالحلـاد / حوار مـفتوح
مــع احــــــــــــــــــــد اوالد هـــــــــــــــــــذا
الــعــصـــر.والــثــانــيـــة بــعــنــوان
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سـيــرة ذاتـيــة لــلـصــديق والــقـاضي
زهــيــر كــاظم عــبــود عــنــوان كــتــابه
”األرض والــــــسالح واإلنــــــســـــان ”
الصـادر عن دار نشر  4Dفي مديـنة
الـنــجف االشـرف  ”الـذي أهــدانـيـاه
مـشــكـوراً  والــذي لــفـتــني عــنـوانه
ـفـردات الـثالثـة تـعـبـيـراً عن بـتــلك ا
اإلنسان ومـحطات حـياته النـضالية
فـي حـقـبـة مــهـمـة من تــاريخ الـعـمل
الــفـدائي ( الــفــلـســطــيـنـي ) عـشــيـة
ـة ٥ حــزيــران عـام 1967. في هــز
مـــقــــدمـــة كــــتـــابـه  الـــذي يــــحـــوي
126صــفــحــة مـن احلــجم الــكــبــيــر
عــرض مـوجــز ومــكـثف عن بــدايـات
إعالن الثورة الفـلسطيـنية وإنطالق
مـنـظـمـة الـتـحـريـر  ”فتح  ”بـقـيادة
مـيدانـيـة من رئيـسـها الـراحل يـاسر
ـوقف الـعربي عـرفات  وتـداعـيات ا
الــــرســــمي والــــشـــعــــبي فـي الـــدعم
ـــاديــة ـــعـــنـــويـــة وا ـــســـانـــدة ا وا
واالعالمـيــة والــوجـســتــيـة بــإجتـاه
حتــريـــر االرض الـــفـــلـــســطـــيـــنـــيــة

ــــغــــتـــصــــبــــة من قــــبل الــــكــــيـــان ا
الـصـهـيونـي ودوائره االمـبـريـالـية 
فــــضال عـن هـــذا الــــدعم والــــتــــأيـــد
الـكـبـيـرين لـلــقـضـيـة الـفـلـسـطـيـنـيـة
ـثلـها الـشرعي ومـنظـمة الـتحـرير 
في التمثيل والنضال  لكن تناسلت
عنـها عـدة تنـظيـمات ومـنظـمات بداً
من اجلبهة الشعبية مروراً باجلبهة
الــعــربـيــة لــتــحـريــر فــلــســطـ الى
مـنـظــمـة حـمــاس بـعــد أن أصـبـحت
قـراراتــهــا ووجــودهــا بــيــد قـرارات
وأمــزجــة االنــظـــمــة والــدولــة الــتي
ـرور االعـوام حتـولت أحـتـوتــهـا و
من مــــشـــــاريع نــــضـــــال وحتــــريــــر
وعمليات فدائية الى سياسة تطبيع
وإسـتـسـالم والـتـخـلي عن شـعـارات
ـغروس الـدولـة القـيـطـة واخلنـجـر ا
في قلب الوطن العربي . كان خطاب
االعالم الــعــربي تــأثــيــره الــنــفــسي
والـوطـني بــإجتـاه تــعـبـئــة الـشـارع
العـربي نحـو حتريـر فلـسطـ فلبى
هذا النداء اآلف من الـشباب العربي

بـاجتاه الـتـطوع فـي العـمل الـفدائي
من أجل حتـريـر فـلـسـطـ ولم يـغب
عـن بـــــال اآلخـــــريـن هـــــنـــــاك دوافع
وعـوامل ثانـيـة وثـالثـة دفـعت هؤالء
الــشــبـاب بــالــتـضــحــيــة بـحــيــاتـهم

ومستقبلهم . 
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زهــيــر إبــراهــيم خــالـد .. مـن أهـالي
صـفـد / مـنـطـقـة الـصـفـصـاف  هذه
هي هـــويـــتـه اجلـــديـــدة من مـــكـــتب
اجلبهة الـشعبية القـيادة العامة في
العـاصـمـة بـغـداد لـيـحـمـلـهـا بـصـفة
دة مقاتل فدائي بـ عمان ودمشق 
تــــــســـــعــــــة شــــــهـــــور وتــــــســــــعـــــة
ـدن أيــام  يـســردهــا بــتــفــاصـيـل ا
والـشـخصـيـات والـوقـائع واالحداث
ــفــاجــأت وروح الـــتــجــربــة  في وا
ـديـنـة مـسـقط رأسه بـدايـة حـيـاته 
”الــــديــــوانــــيــــة ”أحـــــدى مــــعــــاقل
الــشــيــوعــيـــ في الــفــرات األوسط
أنــتـمى الى خــلـيـة حـزبــيـة ولـضـنك
الــــعـــيـش وصـــعــــوبـــة وضـع أهـــله
ــعــيــشي تــطـوع نــائب ضــابط في ا
اجلـــيش الــعــراقي  وظل مــجــاهــداً
مـــتــمــســـكــاً في خـــلــيــتـه احلــزبــيــة
الــشــيــوعــيــة  وفي مــوجــة حــمــلــة
مــداهــمــات وإعــتـقـالت قـبـل إنـقالب
الـــبـــعـــثــيـــ عـــام ١٩٦٨  أدت الى
اعــتــقــاله وطــرده من اجلــيش وراح
يبحث عن وعاء جديد يرى به نفسه
ويـلـبي طمـوحه ويـحـقق رغـباته في

الــنـضــال والــعــنـفــوان فــقـادتـه تـلك
الهمم الى مكتب اجلبـهة الشعبية /
الـقـيـادة الـعـامة ”أحـمـد جبـريل في
الـعــاصــمـة بــغـداد لــيـســجل نــفـسه
فدائياً عـربياً. جتربة غـزيرة يرويها
الـــقـــاضي زهـــيـــر عــبـــود كـــاظم في
إستذكار سيرته الفدائية وتتبع أدق
تـفــاصـيل مــجـريــاتـهـا بــحـرارة ذلك
ــــقـــاومـــة والــــنـــضـــال الــــزمن من ا
ووقعها التاريخي والوطني . 

بـعـد تسـعـة سنـوات وتـسعـة شـهور
يرجع الـى وطنه الـعراق عـبر بـوابة
”دمــشق عــاصـــمــة االمــويــ الــذي
يـصف مـدنـهـا وأزقـتـهـا وشـوارعـهـا
بـالـرشـاقة والـوسـامـة ونـهر ”بردى
ــديــنــة الــذي يــضيء تــاريـخ وجه ا
وعـنـفـوانـهـا . بـغـداد .. الـتي تـركـها
منذ شهور الى العاصمة عمان التي
ــة يـــراهــا مــديـــنــة صــغـــيــرة وقــد
وتـــاريــخـــيــة ويـــتـــوسط شــارعـــهــا
الرئـيسي فـندقهـا الوحـيد . عاد الى
مـــــــــطــــــــرحـه األول مـــــــــديـــــــــنـــــــــته
تليء باالفكار ”الديوانية”وجيبه 
والطموحات قـد تفوق عمره في ذلك
الــزمـن . ومــرة أخــرى بــ صــفـوف
تـنــظــيــمـات احلــزب الــشـيــوعي في
مدينته حتت ظروف معيشية صعبة
لـلــغـايــة  وكـان يـتــطـلـع كـأي شـاب
بـــعــمـــره وطـــمــوحه الـى مــســـتــوى
دراسي قد يـرفع به مـستـوى عائـلته
ــادي  وكــان يـأمل أن ــعــيــشي وا ا

ـــنح زمـــالـــة دراســـيـــة عن طـــريق
احلـــزب الــشـــيـــوعي الـــعـــراقي الى
أحـدى الــدولــة االشـتــراكـيــة  لــكـنه
أزداد أحبـاط وخيبـة  عندمـا شاهد
بـأم عــيـنــيه طــريـقــة مـنح الــزمـاالت
الدراسية الى أوالد القادة احلزبي
وذيـولـهم  هـنا وقـفـني أمـام جتـربة
شــخــصــيــة ســابــقــة  أيــام اجلــبل
وحـرب االنـصـار  كـانـوا يـأتـون لـنا
دن وال أحد يعرف ربهم شباب من ا
ـــكن حـــتى االخـــتالط مـــعـــهم وال 
ومــعـــرفـــة أســاســـيـــاتــهم وطـــيـــلــة
وجودهم في مقراتنـا عيونهم تربوا
ـــؤدي الى  إيـــران الى الـــطـــريـق ا
ومـن هـــــنــــــاك الى دول الــــــزمـــــاالت
والـــدراســـات عــــلى حـــســـاب رفـــاق
ومناضل ومقاتل أشداء ?. 

WIŽUB «  ULOEMð

في 15 شـباط 1971 يـتـرك مـدينـته
والـعـراق مـرة ثـانـيـة بـحـزن بـعـد أن
خــابت ظــنــونـه وأهــتــزت قــنــاعــاته
وسـيـطـرة الـبـعـثـيـ عـلى الـسـلـطـة
ـــقــدرات ودفـــة الـــدولـــة والـــلــعـب 
الــنــاس فـلم يــجـد أمــامه ســبـيالً اال
العاصمة دمشق حيث هناك النشاط
والــعــمل الــســيــاسي ( الــفــدائي ) 
لــيـجــد نـفـسـه مـجـدداً مــقـاتالً وسط
تنظيمـات منظمة الصـاعقة واسمها
الـرســمـي " طالئع حــرب الــتــحــريـر
الـشـعـبـيـة - قـوات الـصـاعـقـة " ,هي
مـنـظـمة فـلـسطـيـنـية قـومـية مـوالـية
لـلـبعث الـسـوري (علـى عكس جـبـهة
ـوالـيـة لـلـبـعث الـتـحـريـر الـعربـيـة ا
الـعــراقي . وخلــبـرتـه الـســابــقـة في
الـــعــــمل الـــفـــدائـي وفي اجلـــنـــديـــة
الـعــراقـيـة يـرحل الى جـنـوب لـبـنـان
ـسـلـحة مـسـؤول أحـدى الـفـصـائل ا
في مـنـطـقـة ( جـبـيل ) احلـدودية مع

العدو الصهيوني .
الــذي لـفـتـني في كــتـاب الـقـاضي
زهـيـر عـبـود كـاظم ( أبـو عـلي ) 
ذاكــــرتـه في ذكــــر الــــتـــفــــاصــــيل
الـتـفاصـيل الـيومـيـة لـكل يوم من
خالل جتــــربــــته  االشــــخـــاص 
فاجأت  واقع  التعـرضات  ا ا
الــشــهــداء  الـــقــادة  االمــكــنــة 
حــمـدونه  الــتـمــوين  تـفــاصـيل
الـطبخ  الـقـرى  الـسالح . حرب
أكـــــتــــــوبـــــر عـــــام 1973 كـــــانت
ومازالت تداعياتها تلقي بظاللها
ــوقف عــلـى الـشــارع الــعــربي وا
الــرسـمي لــلـحــكـومــات وحتـديـداً
الــــتي خـــــاضت احلــــرب أي دول
احملـــور والـــتــــصـــدي الـــعـــراق 
جـمـهـوريـة مـصـر  سـوريـا . وقد
ـــصـــريـــون احلـــرب مع خـــاض ا
الـكـيـان الصـهـيـوني عـلى أمـتداد
جـبـهـة واسـعـة جتـاوزت  عـبـور
ـنـيع  ”الى قـناة خط ”بـارلـيف ا
الــسـويس .  سـوريـا وجــيـشـهـا
الـعربي والـفـصائـل الفـدائـية لـقد
تـعرضت الى ضـغـوطات كـبـيرة 
وكان لـوقفـة اجليش الـعراقي من
خالل مــشـاركـته في الــدفـاع غـيـر
ــعــركــة بــإجتــاه آخـر . مـجــرى ا
نـتيـجـة احلـرب وتداعـيـاته تركت
أثـارهـا علـى الفـصـائل اجلـهـادية
فـي خــــــــطـط عــــــــمـل جــــــــديـــــــدة
وسـيـنـاريـوهـات مخـتـلـفـة . يـذكر
الــقـاضي زهــيـر في خـتــام كـتـابه
بعد تـلك االحداث وجد له كـرسياً
في جامعة دمشق ليكمل مشواره
ي ولـيـتـخذ من الـعـلمي واالكـاد
الـقـلم والقـانـون وسيـلـة نضـالـية
فـي خــــدمـــــة مــــشـــــاريع الـــــوطن

واالنسان .  
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إعالمـــيــة  2020ــ  (2021يــقع في
 330صـفحـة من الـقـطع الكـبـير من
تـصمـيم مكـتب نـظر .يـضم  العـديد
ـقاالت الـصحـفيـة التي كـتبـها من ا
الـعــكـيــلي خالل عــقـديـن من الـزمن
وتـــــوثـق لالحــــــداث في الــــــعـــــراق
ـــعــاصــر وتـــقع في ســـبــعــة ا
ـواطن الـعـراقي مـحــاور هي:ا
وغـــــــــــــــــيــــــــــــــــاب خــــــــــــــــطـط
اشــكـالـيـات وتـخـبط الـتـنـمـيـة
االدارة الــســيــاســيــة وتــراجع
قـــصــور الـــواقع االقــتـــصــادي
آلــيـــات الــتـــشــريـع والــرقـــابــة
وأخــــطـــــبــــوط احملــــاصــــصــــة
ــتــداخل االقــلــيــمي ا ــقـــيــتــة ا
والــدولي.. ومـســتـقــبل الـعـراق
تـــراجـع مـــؤســــســـات الى ايـن?
الـــتـــعــلـــيـم الــعـــالـي والــبـــحث
ـالـيـة الـعـلـمي ارتـبـاك االدارة ا
وتــــــشـــــــخـــــــيـص مـــــــلـــــــفــــــات
شــؤون اجــتــمــاعــيــة.. الــفــســاد

الثقافة االعالم. االدب 
ي كــتب مـقـدمـة الــكـتـاب االكـاد
صــبــاح مـهــدي الــرمــيض نــقـرأ
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عن مـــــطــــــبـــــعـــــة االســـــدي صـــــدر
ي جـهــاد كــاظم الـعــكــيـلي لألكــاد
كــتـــاب بـــعـــنــوان (ذاكـــرة الـــعــراق
ُــعـــاصـــرة  ــ ســلـــســـلــة مـــقــاالت ا

ـؤلف جلمهوره القراء منها ( قدَم ا
ســـلــســـة مـــقــاالت نـــاقـــدة لـــلــواقع
الـــعــراقـي ومُــشـــخــصـــة حلــاجــات
ـواطن الـيـومـيـة فـكـانت خـيارات ا
صـائبـة حـقا والمـست احلـقيـقة في
مـعـظم جـوانبـهـا كـما أن إنـتـقاالته
كــانت مـوفــقـة إلـى حـد كــبـيــر تـارة
يسيح في مـشكالت سيـاسية وتارة
أخــرى في مـــشــكالت إقــتــصــاديــة
ومـوضـوعـات عـديـدة  تـوزيـعـهـا
ـيـة وفق هـيـكـلـية ـنهـجـيـة أكـاد

قائمة على سبعة محاور).
WOIzUŁË WK KÝ

ـؤلف قــدم سـلــسـلـة مـضــيـفــا (ان ا
وثـائـقيـة عـدت في تـوصـيف وثائق
دونت بـــصــفــة شــاهــد عــيــان عــلى
ولـكن ــة فـكــانت حـقــا مـؤ الــعـصــر
مقـابل ذلك هناك اسـهامات مـضيئة
ووقــفـات مـشـرفـة لـنـخب عـمـلت في
الظل أمـنت بحب الـعراق وحرصت
على تأم مستـقبل اجياله القادمة
بــاذن الـــله). فــيــمـــا زيــنت الــغالف
ي االخـيــر لـلــكـتــاب كـلـمــة لالكـاد
مـصـطـفى البـزركـان جـاء فيـهـا( قد

يكـون من الصـعب بِمـكان أن يُـمثل
أي كــــاتب رأي أغــــلــــبــــيــــة ولــــكن
األســتـــاذ الـــدكــتـــور جـــهـــاد كــاظم
العكيلي جنح بأن يكون (صوت من
ال صـوت لــهم) .. مُــعــبـراً بــذلك عن
رأي أغـلـبيـة صامـتـة من الـعراقـي
ــثــلــون (صـــوت الــصــمت الــذيـن 
الـــهــادر) لــقــد تـــواصــلت اخلــبــرة
ـيـة لـدى األســتـاذ الـدكـتـور األكـاد
جـهـاد كـاظم الـعـكيـلي لـيـجـمع ب
ُـغـتـرب اإلجـبـاري في جـهـوده في ا
بريطانيا بعد حصوله على شهادة
الـدكــتـوراه في إخـتـصـاص إعالمي
مُهم وخبرته اإلعالمية في العراق
ليتخرج على يده مئات اإلعالمي

ولـتتـوج حصـيـلة جـهوده ألكـثر من
عــقــدين من الـــزمن في كــتــابه هــذا
ـعـاصرة ـوسـوم (ذاكـرة العـراق ا ا
.. سـلـسـلـة مـقـاالت إعالمـيـة) الذي
يضم ب دفـتيه نخبـة مقاالته التي
خـاض بــهـا بـكل إقـتـدار في مـحـيط
شـــائك لــيـــحــوز بــذلـك عــلى رضــا
الوطـنيـ العـراقيـ الذين والؤهم

للعراق اخلالد ).
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ان محمد قوته: ابنة رجل سعودي إ
ـركـز أبـحاث وامـرأة أميـركـيـة تـكتب 
في واشنطن العاصمة. نشأت في كال
الــبـلــدين وتـتــحـدث الــلـغــة الـعــربـيـة
بطالقة. تكـتب في الواشنطن بوست
ويـو أس تــودي وذا تـوست تــعـيش
مع عــائــلـتــهـا بــالـقــرب من واشــنـطن

العاصمة.
ان قوته تأليف: إ

ترجمة: منتدى فايز علمي
الفئة: رواية/ كتاب مترجم
قاس: 24 * 17سنتم ا

عدد الصفحات: 320
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صــدرت عن الــدار الـعــربـيــة لــلـعــلـوم
نــاشـرون الــطـبــعـة الــعـربــيـة لــكـتـاب
“CLIMATE CRISIS AND
THE GLOBAL GREEN
NEW DEAL”: (THE POLITI-
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ـكــتب االعالمي جملـلـس الـدولـة  في جــمـهـوريـة صـدر عن ا
ـقـراطي في الـصـ الشـعـبـيـة كـتـاب بـعـنـوان (الـتـطـور الد
) وتناولت هونغ كونغ حتت اطار عمل دولة واحـدة ونظام

ديباجة الكتاب ستة محاور هي:
قراطية في (حتت سيطرة االحـتالل البريطانـي لم يكن هناك ايـة د
(عـودة هونغ كـونغ الى الصـ بشرت بـعهـد جديد من هونغ كونغ)
قراطية في ـركزية تعمل عـلى تطوير الـد (احلكومة ا قراطيـة) الد
نـاهـضون لـلصـ يقـوضون ويـعطـلون هونغ كـونغ) (احملرضـون ا
قراطية في هونغ كونغ يعود الى قراطية في هونغ كونغ) (تطـور الد الد

سار الصحيح) و(االفاق مشرقة نحو الدجيمقراطية في هونغ كونغ). ا

رسالة بك
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صــدر فـي الــســلـــيــمـــانــيـــة  كــتــاب
بــعــنــوان ( الــصــراع بــ االديـان )
للشـاعر عبداللـه عباس وهو دراسة
مـن جـــزئــــ  االول يـــتــــحـــدث عن
ــتــصــارعـة من مــحــاوالت الـقــوى ا
اجل الـهيـمـنـة عـلى مـنـطـقـة الـشرق
االوسط بـحـجـة محـاربـة مـد الـعنف
االسالمي  و تـسـلـيط الـضـوء عـلى
مـخـتـلف مـخـطـطات الـغـرب بـقـيادة
مصـدر القـرار االمريـكي الذي تـعمل
لـتـنفـيذهـا حتت شـعاراتـهـا البـراقة
مــرة بـعـنـوان مــنع تـدخل الـدين في
شؤون الـدولة و مرة بـعنـوان حرية

اختيار االنسان ضمن مجتمعه .
وفي اجلـزء الـثـاني يـتـحـدث عـباس
عـن مـخـطـط الـغـرب جتــاه اجملـتـمع
االسـالمـي مـن خـالل تــــــــــخــــــــــريـب
مـجـتـمـعـاته وفـرض الـنـمط الـغربي
ـقــدمـة تـفــكـيك صـلــة الـرحـمن في ا
االجـتـمـاعـي الـذي يـعـتــبـر في نـهج
الـرسـالـة االسالمـيــة حـصن الـبـنـاء
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تتـمـيـز رواية (ويـنـكـسـر الطـريق) بـاكـورة أعمـال الـكـاتبـة الـسـورية
ـتـزامـنة مع سـمر الـكالس بـلـغـتـهـا الشـاعـريـة الـعـذبـة والسـلـسـة ا
احلـدث الـروائـي الـذي يـنــتـقل بـتــسـلــسل مـريح يــدفع الـقـار الى
متـابـعـة األحـداث للـكـشف عن أسـرار الـرواية.الـروايـة تـتـحدث عن
هـجريـن من تبـعـات احلرب اإلرهـابيـة عـلى بالدنا آالم السـوريـ ا
وت والـدمار الـذي أحلقـته هذه احلـرب بالـبشـر واحلجر وترصـد ا
والـطـيــر والـنـبــات.وتـدور أحـداث (ويــنـكــسـر الـطــريق) بـ دمـشق
والهـنـد وليـبـيا لـتـحكـي عن العـادات والـتقـالـيد واحلـيـاة الروحـانـية
التي تعيشها الشعوب في الشرق األدنى وكيف تنظر إليها الكاتبة
عبر قـصة أسـرة دفعتـها الـظروف واألحـداث للهـجرة.وتـقع الرواية
الصادرة عن الهـيئة الـعامة الـسورية لـلكتاب في  270صفحة من

توسط . القطع ا
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صدرت روايـة الرحلـة العـجائـبيـة للـكاتب الـعراقي فـيصل عـبداحلسن
ـغرب عن دار الـصـحيـفة الـعـربيـة في بـغداد ودار الـعراب قـيم في ا ا
بـدمــشق والــروايــة حتــكي عن زمن يــوصي فــيه كـل أب خـائـف عـلى
مصـيـر أوالده من اجلوع واحلـرمـان والسـجن وحـتى الـقتل بـوصـية
تقـول: "إنه إن رأى الـنـاس في مـدينـته يـعـبدون الـعـجل فال يـتوان وال

عبود !!"   يستنكف من تقد البرسيم للعجل ا
  يقودنا الـكاتب فيـصل عبداحلسن بـلغته الـشعرية وصـوره البالغية
وطريقته الفـريدة في سرد األحداث عـبر فصول الـرواية اخلمس في
عـصــر اجلـواري والــعـبــيـد ومــؤامـرات الـقــصـور فـي الـعــهـد األمـوي
وغارات اللـصوص وقـطاع الـطرق واخلوارج  والـصراع الـدموي ب

ُلك األموية في دمشق. دولة اخلالفة اإلسالمية ودولة ا
رواية"الرحـلة الـعجـائبـية" حكت مـا نعـيشه حـاليـاً من أحداث وف في
وطننا العربي من خالل سيرة بطل تاريخي يبحث عن العدل والكرامة
له واحلياة الفـاضلة جملتـمعه ومفارقـاتها مسـتقاة من أحداث حـقيقية
حكت عن احلب والشجاعة والغدر والنفاق االجتماعي والتضحية من

أساوية.  بادىء من بدايتها حتى نهايتها ا أجل ا
  سيـعيش الـقارىء أحـداثهـا العـجائـبيـة وما دار في الـعراق والـشام
ـؤامرات في زمن األمويـ من حـوادث خالل تلك احلـقبـة الـضاجـة با
كـابدات واألسـفار من خالل شـخصـية الـهفـهاف الهي والفـ وا وا
ـعروف تـاريخـياً بـالشـهيـد اآلخيـر الذي لم يـجد بن مهـند الـراسبي ا
ـشـاركة  في مـعـركة الـطف الـتي خلـدهـا التـاريخ فـيـما بـعد بداً من ا
انتـصاراً لـطالـبي احلـرية من االسـتعـباد الـتي سـعى إليـها شـخصـياً
طـوال حيـاته وبـكل مـا أمـكـنـته احلـيـاة من فـكـر وجـهـد ومـال فـسقط
ـعــركـة الــتي حـدثت عــلى أرض كـربـالء سـنـة 61 شـهــيـداً في تــلك ا

هجرية.     
رواية الرحلة العجائـبية هي الرواية الثامنة لـلكاتب فيصل عبداحلسن
بعد رواياته السابـقة "سنام الصحراء""1983فردوس مغلق" 1984
"الليل والنهار"  ?1985الفائزة باجلائزة التقديرية بالعراق و"أقصى
اجلنوب"  ?1989الرواية الفائزة باجلائزة األولى في مسابقة الرواية
لـوزارة الـثـقـافـة واإلعالم الـعـراقـيـة سـنـة  1989و"عـراقـيـون أجـناب"
 1994و"سنوات كازابالنكا" 2011و"حتيااحلياة"2014والعديد من
اجملموعات القصصية:"العروس"1986و"ربيع كاذب "1987و"جنود
 "1988و"أعــمـــامي الـــلـــصــوص  " 2002و"بــســتـــان الــعـــاشــقــ

"2016ويوميات:" أوكسج للموتى ." 2016

زهير كاظم عبود 
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ـة يــؤمـهــا الـكــثــيـر من الــعـلــمـاء الـقــد
والـفـقهـاء واالدبـاء عاش بـ ظـهرانـيـها
عرفة نهلوا من رجـال تفقهوا بالعـلم وا
مـكـتـبـتـهـا الــعـامـرة الـتي كـانت تـعـد من
ـكـتـبـات اخلـاصـة في زمـنـهـا كـبـريـات ا
والـتي ضـمت نــوادر الـكـتب الـتـاريـخـيـة
والـسيـاسيـة والفـلكـلوريـة واخملطـوطات
ودواوين الـشـعر والـدوريات من اجملالت
والـصـحف الـعـراقيـة والـعـربـيـة إضـافة
الى الـتـوجـيه والـتـربـيـة الـسـلـيـمة الـتي

حضاها من والده.
كل هــذه األجــواء الــتي عــاشــهــا الــفــتى
ا (عـزي) من استلـهام للـمعرفـة وتأثره 
ـقـدسـة في أيـام كـان يـقـدم في مــديـنـته ا
عـاشوراء سنـوياً ذكـرى استشـهاد االمام
احلــــســـ (ع) من تــــعـــازي وتـــشــــابـــيه
وطـقوس مختلفـة كانت تقام في ساحات
ـدينـة األثـر الكـبيـر في تـنمـيـة موهـبته ا
ـــســرح أســوة في مــجـــال الــتــمـــثــيل وا
بـالــفــنـانــ الــكـبــار الــ تـأثــروا بــتـلك
ـشاهـد من الـذين سبـقـوه وفي مخـتلف ا
الـتــخـصــصــات أمـثــال الـفــنـانــ بـدري
حـسـون فــريـد وجـواد االسـدي وهـاشم
ــعــالي وعــبـد الــطـويـل وحـســني أبــو ا
األمـيـر الـصـراف وطـارق حـسـون فـريـد
وغـيرهم حيث شكّلت له وعـياً فنياً وهو
ـا هــذا الــشــعـور في مــقـتــبل الــعــمــر 
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ــســـرح ألول مــرة في أعــتــلـى خــشـــبــة ا
مـديــنـته كــربالء عـنــدمـا كــان طـالــبـاً في
الـصف الثـاني في ثانـوية كـربالء للـبن
فـي العام 1954م في مـسرحيـة (صحوة
أب) وهي مـن تـــألـــيـف واخـــراج مـــدرس
مـادة الــلــغـة الــعـربــيــة األسـتــاذ مـوسى
إبـراهـيم الــكـربالسي مـثل مـعه في هـذه
ـسرحية عـدد من طالب الثانـوية منهم: ا
نـاصر االشيقـر وضياء النـصار وحيدر
الـنـواب وحـسن مـحـمـد عـلي جـلـوخـان
ومــهــدي الــطــويل وغـــيــرهم تــعــلم من
خاللـها أبـجـدية فـنون الـتـمثـيل واجلرأة

سرح. والشجاعة في الصعود على ا
في العام 1955م عـرضت ثانوية كربالء
لـلــبـنــ مــسـرحــيـة (الــبـخــيل) وهي من
تأليف الكاتب الفرنسي موليير ترجمها
الـكــاتب الـعـراقي جنــيب قـاقـو وإخـراج
جـــمــاعي بــتـــوجــيه الـــفــنــانـــ جــعــفــر
الـســعــدي وسـامي عــبــد احلـمــيــد عـلى
مـسرح قـاعة ثـانويـة كربالء لـلبـن مثل
فــيــهــا وهـــو طــالب في الـــصف الــثــالث
الــثــانـوي مـع عــدد من طالب الــثــانــويـة
أبـرزهم: ناصر االشيقر وضياء ألنصار
وحــيــدر الــنـواب وحــسـن مــحـمــد عــلي
جــلـوخـان وفــوزي أمـ وحــسن هـادي
الصواف وعبد الصاحب احمد الكروي
ومــــحــــفـــوظ الــــدامــــاد وايــــاد نـــظــــمي
اخلــزرجي ومـهــدي الـطــويل وغــيـرهم.
ـدة ( (4أيــام كـان ــسـرحــيــة  عــرضت ا

عرض اليوم االخير خاص للنساء.
وفي العام 1957م وهـو طالب في معهد
الـفـنـون اجلــمـيـلـة دعـاه الــفـنـان الـقـديـر
بـدري حـســون فـريـد لالشـتـراك في ثالث
مـسـرحيـات من اخـراجه تـقـدم في عرض
واحـد وهي مـسـرحيـة (الـدب) جلـيـكوف
تـرجـمـة جناتي صـدقي و(تـذكّـر قـيـصر)
لـلكـاتبـة جـوردون دافيـوت ترجـمة بـهاء
إبـراهـيم فـهــمي و(عـنـتـر وعـبـلـة) وهي
مـسرحية شعـرية شعبـية للمـهندس باقر

خـضـير عـبـاس. قدّم
الـعرض على مسرح
ــلك فــيــصل قــاعــة ا
الـــــثـــــانـي (قـــــاعـــــة
الـشـعب) مـساء – 5
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1957م.
فـي الـــعـــام 1959م
أخـــرج لــــثــــانــــويـــة
كــــربالء لــــلــــبــــنـــ
مــــــــســـــــــرحــــــــيــــــــة
ــقـــاتــلــون) وهي (ا
من تــألــيف الــكــاتب
يـحــيى عـبـد اجملـيـد
بــابــان قــدمت عــلى
مـــــــســــــرح قــــــاعــــــة
الــــثــــانـــــويــــة ومن
تــــــمـــــثــــــيل: فــــــائق
الــشــمــاع وعــدنــان
حــــلـــمـي وصـــاحب
االشــيــقــر وضــيــاء

النصار وآخرين.
ـســرحـيـة عــرضت ا

ـدة ( (3أيـام كـان عـرض الـيـوم األخـيـر
للنساء.

عـاد عــزي الـوهــاب الى مــديـنــته كـربالء
بـعد تـخرجـه من معـهد الـفـنون اجلـميـلة
فـي الـــعــام 1961م فــعـــ مــعــلـــمــاً في
مـدارسها وفي العام 1962م أخـرج لدار
ــــعـــلــــمــــ االبـــتــــدائـــيــــة في كــــربالء ا
مـســرحــيـتــ هـمــا (نــهـر اجلــنـون) من
ـصـري توفـيق احلـكيم تـألـيف الكـاتب ا
ومـســرحــيـة (فــلـوس الــدوه) من تــألـيف
الـفنـان يوسف الـعاني مـثلـها مـجمـوعة
ــعــلـمــ عــرضــتــا عـلى من طالب دار ا

. مسرح قاعة ثانوية كربالء للبن
فـي الـعام 1963م قـدمت ثـانـويـة كربالء
لـلــبـنــ مـســرحــيـة (جــسـر الــعـدو) من
تــــألـــيـف الـــكــــاتب الــــعـــراقي ســــعـــدون
الـعبيدي وإخـراجه عرضت على مسرح
. قــدمت قـاعــة ثــانــويــة كــربالء لــلــبــنــ
ــســرحــيـــة من قــبل طـالب الــثــانــويــة ا
دة ( (3أيـام كان عرض اليوم وعـرضت 
ــسـرحــيـة األخـيــر لـلــنـســاء وقـد القت ا

دينة. إقباال كبيرا في أوساط ا
فـي الــــعـــام 1963م عــــرضت الــــفــــرقـــة
اجلــــديـــدة الــــتي تـــشــــكـــلت فـي كـــربالء
واتــخــذت أســمــاً لــهـــا (فــنــاني كــربالء)

مـسرحيـت همـا (قيس وليـلى في القرن
الـعـشـرين) من تـألـيف الـكـاتب الـعراقي
شــهـــاب الـــقــصـب ومــســـرحـــيــة (راس
الــشـلــيــله) مـن تــألـيـف الــفـنــان يــوسف

العاني قام بإخراجهما.
ــســرحــيــة عــلى مــســرح قــاعــة قــدّمت ا
مـدرســة خــديــجـة الــكــبــرى االبـتــدائــيـة
دينة قرب ساحة لـلبنات الكائنـة وسط ا
االمـام علي (ع) وهمـا من تمثـيل: محمد
حـسن الــشـكـرجي وحـسن مــحـمـد عـلي
ــوسـوي وفـوزي جــلـوخـان ويــوسف ا

أم وعماد كاظم كمونة.
فـي عـــام 1965م وبــــدعم مـن نــــقــــابــــة
ـعلـمـ / فرع كـربالء أخـرج مـسرحـية ا
(مــاكــو شــغل) تــألــيف الــفــنــان يــوسف
الــعـــاني عـــرضت عـــلى مـــســرح قـــاعــة
ـسـرحـية االدارة احملـلـيـة في كـربالء وا
كـانت من تمثيل شخصيتان هما: الفنان
الـكـربالئي الرائـد مـحمـد الـنجـار وعـبد

. الكر حس
وفي الـعـام نـفسه 1965م أخـرج لـنـقـابة
ـعلـم / فـرع كـربالء مسـرحيـة أخرى ا
هي (فـلوس الدوه) تأليف الفنان يوسف
الــعـــاني عـــرضت عـــلى مـــســرح قـــاعــة
االدارة احملـــلــــيـــة في كــــربالء وهي من
تـمــثـيـل: عـزي الــوهـاب وعــبـد الــهـادي
راضي وعــلي الــكـــشــمــيــري ومــحــمــد
الـــنـــجـــار وعـالء الــهـــاشـــمـي وســـتــار
الـبــارودي وعـبــد الـرزاق عــبـد الــكـر

وعــبــد احلــســ راضي وحــســني أبــو
عالي وآخرون. ا

أعـد وأخرج مسرحية (خان أبو ميسور)
فـي الــعـام 1965م قــدمت عــلـى مــسـرح
قـــــاعــــة االدارة احملــــلــــيــــة فـي كــــربالء
ـسـرحيـة من تـمثـيل: مـحـمد الـنـجار وا
وعـبـد الـكـر حسـ ومـحـمـد شـعـبان
وعـلي ضـيـاء الديـن وعلي الـكـشـمـيري
وعـبد الـرزاق عبـد الكـر وعبـد الهادي

راضي ومهدي الطويل وآخرون.
wŠd  ÷dŽ

في العام 1967م قدمت مسرحية (العدل
ــلـك) وهي اعـــداده وإخــراجه أســـاس ا
عـرضت على مسرح قاعة االدارة احمللية
في كــربالء مــثل فــيــهـا: عــبــد احلــسـ
راضـي ومـــهــــدي الـــســــلـــبـي وســـتـــار
الـبــارودي وعـبــد الـرزاق عــبـد الــكـر
وعـلـي الـكــشــمــيـري ومــهــدي الــطـويل

وعالء الهاشمي وآخرون.  
فـي 24/11/1967م أعــــــــــــد وأخــــــــــــرج
مـــســـرحـــيـــة (أعــداؤنـــا) او (شـــايـــلــوك
الـيهودي) عن مسرحية (تـاجر البندقية)
لـلكاتب اإلنكلـيزي وليم شكـسبير قدمت
عــلى مــسـرح قــاعــة اإلدارة احملــلــيـة في
كربالء وقد استمر العرض سبعة أيام.
تـــمــثــيل: عـــبــد الــكـــر حــســ وعــلي
الـكـشـمـيـري وعـلي ضـيـاء الـدين وعـبد
الـهادي راضي ومهدي الطويل وهاشم
ـعالـي وعلي الـشـاجلي وحـسـني أبـو ا
الـوهـاب ومحـمـد النـجـار وعبـد الرزاق

. عبد الكر
وفي بـــــدايـــــة الـــــعـــــام 1968م أخـــــرج
مـــســـرحــيـــة (كـــلـــيــوبـــاتـــرا في الـــقــرن
الـعــشــرين) الــتي أعــدّهـا وعــرّقــهـا الى
الـلـهـجــة الـشـعـبــيـة الـعـراقــيـة الـدارجـة
الفنان العراقي شهاب احمد القصب عن
مـسرحية (مصرع كلـيوباترا) التي ألفها
ـصــري احـمـد شــوقي قـدمت الـشــاعـر ا
عــلى مــسـرح قــاعــة اإلدارة احملــلــيـة في

كـربالء وهي من تمـثيل: مرتـضى ضياء
الـدين ومـهــدي الـطـويل وعـبـد الـهـادي
راضي وعـــبـــد الـــرزاق عـــبـــد الـــكـــر
وهــاشم الـــشــاجلي وعالء الـــهــاشــمي

وآخرين.
فـي الــعــام 1968م نــقـــلت خـــدمــاته الى
سرح وكانت مالك مـصلحة الـسينمـا وا
بـاكــورة عـمـله الــفـني هــو االشـتـراك في
مــســرحــيــة (وحــيـــدة) وهي من تــألــيف
مــوسى الــشـابــنــدر وإخــراج الــفــنــانـ
مـحمد الـقيسي وفـخري الزبـيدي قدمت
سـرح القـومي في كرادة مر في عـلى ا
الـــعــام 1968م ومن تـــمــثـــيل: فــاطـــمــة
الـربيـعي وعزيـز عبـد الصـاحب وقاسم
ــسـرحـيـة الك وآخـرون وتــعـد هـذه ا ا
هي أول نـتــاج تـقـدمه الــفـرقـة الــقـومـيـة
ـصـلــحـة الـسـيـنـمـا لـلـتـمـثـيل الــتـابـعـة 
ـسرح ومـسـرحيـة (سر شـهرزاد) من وا
تـألــيـف الــكــاتب عــلي أحــمــد بــاكــثــيـر
وإخـراج الفنان بهنـام ميخائيل عرضت
ــسـرح في 1969 /9/1م عــلى خــشــبــة ا
الـــــقـــــومي فـي كـــــرادة مـــــر وهي من
تـمـثـيل: وجيـه عبـد الـغـني ومي جـمال
وشـهاب أحمد وصفوت اجلراح وعزيز
الك وآخرون عـبـد الـصـاحب وقـاسم ا
ومـسرحـية (الـعادلـون) من تألـيف البـير
كـامو وإخـراج الفـنان جـاسم العـبودي
ــســرح الـقــومي في كـرادة قــدمت عـلى ا
مـــــــــــر فـي 1969 /2 /14م وهـي مـن
تـمـثــيل: رحـيم الـتـكــريـتي ومي جـمـال
الك وحــســـ الـــســامـــرائي وقـــاسم ا
وعـثـمـان فــائق وشـهـاب أحـمـد وعـزيـز
عـبد الـصاحب وكـامل القـيسي وجـنان

خالد.
كـان عــزي الـوهــاب فـنــانـاً شــامالً حـيث
رافـقه في مـسيـرته الـفنـيـة مجـمـوعة من
هتم في مجال الثقافة شـباب كربالء ا
ــســرح شــكـلــوا فـي وقــتــهــا ظــاهـرة وا
مـعروفـة ومؤثـرة في اجملتمـع الكربالئي
ضــمت مــعــظم اخــتــصــاصــات احلــركـة
ـرحـوم عالء الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة مـنـهم ا
الــــهــــاشــــمي وعــــبــــد الــــهــــادي راضي
الـواسـطي ومـحـمد اخلـويـطـر ومـحـمد
الـنجار وسلمان عبد وعلي الكشميري
وعـبد الـكـر حسـ وعبـد الرزاق عـبد
الـكر وهـاشم الشـاجلي وحسـني أبو
ـعـالي ومـهدي الـطـويل وغـيـرهم كان ا
الــهـدف مـن هـذا الــتــجــمع هــو الــسـعي
ديـنة خلـلق وجه ثـقافي مـتحـضـر في ا
فـقد اتخـذت دار الفنـان عزي الكـائنة في

ـديـنــة (شـارع صــاحب الـزمـان) مـركــز ا
مـكان التواجد الرئـيسي لهؤالء الشباب
ثقـف والفـنان وكـانت مكان ضـيافـة ا
ــديــنـة الـعــراقــيــ والــعـرب الــزائــرين 
كـربالء حــيث تـضم الـدار كـمــا اسـلـفـنـا
عـلى مكـتـبة ثـقافـيـة وفنـيـة تضم أمـهات
ــصـادر كـانت تـضـيف لـهـؤالء الـكـتب وا
الـشــبــاب مـعــرفـة وثــقــافـة واالطالع من
خاللـها على الثقافـات الغابرة واحلديثة
ـيــة كـمـا أتــخـذ هـؤالء الـعـربــيـة والــعـا
الـشبـاب على عاتـقهم مـبادرات في شتى
األمـور الـتي بـرمــتـهـا تـضـفـي لـلـمـديـنـة
أوجه حـضـاريـة جـديدة مـشـرقـة بـعد أن

عرفت بعراقتها وتراثها الغزير والثر.
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كـانت مـبـادرات الـشبـاب تـتـعـلق أضـافة
ـسـرحـيـة كـانت الى االعـمـال الـفــنـيـة وا
هـناك نـشاطـات ثقـافـية وخـدميـة كإقـامة
ــهــرجــات والــنـدوات والــســفــرات الى ا
مـعالم احملافظة االثريـة والسياحية مثل
االخـيـضـر وعـيـون عـ الـتـمـر (شـثـاثـا)
ــبـــادرات األخــرى حــيث ــعــدنـــيــة وا ا
اسـتـمــرت هـذه اجملـمــوعـة في عــطـائـهـا

اضي.   لغاية ثمانينات القرن ا
بادرات استقبال واستضافة ومن هذه ا
الـفـنـان الـعـراقـيـ والـعـرب واألجانب
ـنـاسبـات الـدينـيـة وكـذلك اطالعهم في ا
ـعالـم االثريـة والـسيـاحـيـة حيث عـلى ا
تـوافد الكثير منهم أمثال: الفنان يوسف
الـعـاني وسـامي عـبـد احلـمـيـد وخـلـيل
شــوقي وقــاسم مـــحــمــد وعــزيــز عــبــد
الــصـــاحب ورومـــيــو يـــوسف وعــوني
كــرومي وفــاضل خــلـيـل وعـلـي مـزاحم
عــــبـــاس وفـــاروق فـــيــــاض ومـــحـــسن
الــعـــزاوي وزيـــنب ونـــاهـــدة الـــرمــاح
ووداد ســالـم وآخــرين بـــاإلضــافــة الى
ـصري عـبد فـنانـ عرب مـنهم الـكاتب ا
الـرحمن الشرقاوي والـفنان اخملرج كرم
رشدي مـطاوع وزوجته الفـنانة سهـير ا

وآخرين
كـذلك قيام هـذه اجملموعـة بالتـنسيق مع
رئـاسـة صـحـة كــربالء بـغـسل وتـنـظـيف
وتـعفـير شـوارع كربالء الـرئيـسية خالل
فــتــرة تــفـشـي مــرض الــكـولــيــرا  خالل

اضي. ستينات القرن ا
وفي مـقـتـرح لـم يـكـتب له الـنـجـاح فـفي
ــاضي مـــنــتـــصف ســتـــيــنـــات الــقـــرن ا
وبــالــتــحــديــد بــ عــامي 1966 – 65م
جــرت في كـربـالء نـشــاطــات مـســرحــيـة
مــلـحــوظــة أثــرت تــأثــيــراً مــبــاشــراً في
اجملــتــمع الــكـــربالئي وقــد لــوحظ عــدم
تـوفر قـاعات مـستـوفيـة للـشروط الـفنـية
ـسـرحـيـة الــتي كـانت تـقـام لـلـعــروض ا
ـديـنة ـا حـدى بـأحـد وجـهـاء ا آنـذاك 
احلـاج جــعـفـر الــكـشـمــيـري أن يــجـتـمع
ـشــار الـيـهـا مــنـهم: عـزي بـاجملـمــوعـة ا
الـوهاب وعالء الهاشـمي وعبد الهادي
راضي الــواســطي وعــبــد الــرزاق عــبــد
الــــــــكــــــــر واالخـــــــويـن عــــــــلـي وعالء
الـكشميـري طالبـاً منهم مواصـفات بناء
مـسرح تـتوفـر فيه كـافة الـشروط الـفنـية
ـسـتـثـمر) وظـلت ويـكـون هـو بـصـفـة (ا
ـداوالت مــسـتــمـرة بــشـكل جـدي إالّ أن ا
ـوت لهـذا الـرجل حـال دون تنـفـيد قـدر ا

ذلك. 
بادرة أخرى من الفنان عزي الوهاب و
ومـجـمـوعــته وبـدعم من مـحـافظ كـربالء
ـالـكـي أقـيم مـهـرجـان األسـتـاذ شــبـيب ا

االخـــيــضـــر االول عــام 1972م مـن قــبل
فــرقــة مــســـرح كــربالء الــفـــني تــضــمن
ـهرجـان فـعالـيات فـنـية مـخـتلـفـة منـها ا
مـعـارض تشـكـيـلـيـة وفلـكـلـوريـة وعرض
مـســرحــيــة (فـيـت روك) تـألــيف مــيــكـان
تـيري ومن اعداد وإخـراج الفنـان جعفر
ــيــة الــفــنـون عــلي تــقـد طـالب اكـاد
ـهرجان اجلـميلـة وقد حـضر فعـاليات ا
ــســؤولــ مــحــافظ كــربـالء وعــدد من ا
والـهــيـئــات الـدبـلــومـاســيـة ولــفـيف من
الــفــنــانــ واالدبــاء والـــشــعــراء مــنــهم
الـشـاعـر الـعراقي الـكـبـيـر مـحـمـد مـهدي
اجلـواهــري والـســفــيـر الــفـيــتــنـامي في
بـــغـــداد أضـــافـــة الـى جـــمع كـــبـــيـــر من
ـواطـنـ كــذلك الـتـواصل مع احلـركـة ا
ـسرحـية في بغـداد وتنـظيم الـسفرات ا
شاهـدة العروض اجلـماعيـة والعـائليـة 
قدمـة من قبل فرق العاصمة ـسرحية ا ا
ـسـرح الـفـني احلـديث وخـاصـة فـرقــة ا
والـفرقة الـقوميـة للتـمثيل وفـرقة احتاد
ـسـرح الـشـعبـي وقد الـفـنـانـ وفـرقـة ا
بـلغ عـدد الـبـاصـات في بـعض الـسـفرات
الى اكـثـر من عشـرة بـاصـات وفيـهـا يتم
حـجز قاعة العـرض بأكملهـا للمشاهدين
سرحيات الـكربالئي وعوائـلهم ومن ا
الـتي  مشاهدتها: مسـرحية (مسرحية
ــسـرحي في الــقـصــر) تـألــيف الــكـاتب ا
فـيرينك سولنار وإخـراج الفنان محسن
ـسـرح سـعـدون وهي مـن تـقـد فـرقـة ا
الــــفــــنـي احلــــديث عـــــرضت في /27/2
ـســرح الـقـومي في 1966م عـلـى قـاعـة ا
كـرادة مــر ومــسـرحــيــة (احلـيــوانـات
الـزجاجية) تأليف الكاتب فيرينك تنسي
ولــيــانــر وإخـراج الــفــنــان ســامـي عــبـد
احلـميد وهي من تـقد الفـرقة القـومية
لــلــتــمــثــيل عــرضت في 13/10/1966م
ــســرح الــقـومـي في كـرادة عــلى قــاعـة ا
مـر ومسرحـية (طنـطل) تأليف الـفنان
طه ســـالم وإخـــراج الـــفـــنـــان مـــحـــسن
الـعــزاوي وهي من تــقـد فــرقـة احتـاد
الــفــنـــانــ عــرضت في 10/12/1967م
ــســرح الــقـومـي في كـرادة عــلى قــاعـة ا
مـر ومسرحية (صـورة جديدة) تأليف
الـفـنان يـوسف الـعـاني وإخراج الـفـنان
سامي عبد احلميد وهي من تقد فرقة
ـسرح الـفني احلـديث عرضت في /21 ا
ـسـرح الـقـومي 12/1967م عـلى قــاعـة ا
في كــرادة مـر ومــسـرحــيــة (الـســاعـة
االخـــيــرة) تــألــيـف الــكــاتب مـــيــخــائــيل
سـيــبــاسـتــيـان وإخــراج الــفـنــان بـدري

حــســون فـــريــد وهـي من تــقـــد فــرقــة
ــســـرح الــشـــعــبـي عــرضت في /18/4 ا
ــسـرح الــقـومي في 1968م عـلـى قـاعـة ا
فتـاح) تأليف كـرادة مر ومسـرحيـة (ا
الـفـنـان يوسف الـعـاني وإخـراج الـفـنان
سـامي عبد احلميد وهي من تقد فرقة
ـسرح الفني احلديث عرضت في /8/5 ا
ــسـرح الــقـومي في 1968م عـلـى قـاعـة ا
كـرادة مر ومـسرحـية (الـكورة) تـأليف
الـفنان طه سالم وإخراج الـفنان محسن
الــعـزاوي وهي مـن تـقــد فـرقــة احتـاد
الـفنـان عرضت في 13/9/1968م على
ـســرح الـقـومـي في كـرادة مـر قـاعــة ا

ومـسرحية (تموز يـقرع الناقوس) تأليف
الــكــاتب عــادل كـــاظم وإخــراج الــفــنــان
سـامي عبد احلميد وهي من تقد فرقة
ـسـرح الفـني احلـديث عرضت في /12 ا
12/1968م عــلى قــاعــة مــســرح بــغــداد
سرحيات الثالثة (حكاية الرجل الذي وا
صــار كـلــبــاً) تــألــيف ازكــالــدو دراجـون
وإخــــراج الـــــفــــنـــــان قــــاسـم مــــحـــــمــــد
و(الـبستوكـة) للمـؤلف لويجي بـداندللو
وإخـراج الــفــنـان ســامي عــبــد احلـمــيـد
(ست دراهم) تـــألـــيف الـــفـــنـــان يـــوسف
الـعـاني وإخـراج الفـنـان إبـراهيم جالل
ـسـرح ـســرحـيــات من تـقــد فـرقــة ا وا
الــــفـــــني احلـــــديث عـــــرضت في /29/1
1969م عــــلى قــــاعــــة مـــســــرح بــــغـــداد
ومـســرحـيــة (الـعــادلــون) تـألــيف الـبــيـر
كـامو وإخـراج الـفنـان جـاسم العـبودي
وهي من تـقد الفرقـة القومية لـلتمثيل
عــــرضت في 14/2/1969م عـــلـى قـــاعـــة
ـــــســــرح الــــقـــــومي فـي كــــرادة مــــر ا

ومـسرحية (طـير السعـد) تأليف وإخراج
الـفــنــان قــاسم مـحــمــد وهي من تــقـد

الـفرقة الـقومـية للـتمـثيل عرضت في /5
ـســرح الـقـومي 11/1970م عـلـى قـاعـة ا
ـسـرحـيـتـ (حـكـاية في كـرادة مـر وا
مـرض اسنـان) تألـيف اوزفالـدو دراكون
وإخـراج الــفــنـان ســامي عــبــد احلـمــيـد
ن?) ومــســـرحـــيـــة (لـــويش? اشـــلـــون? إ
إقــتــبــاس الـــفــنــان يــوسـف الــعــاني عن
مـسـرحـيـة (الــدروب) لـلـكـاتب الـبـلـغـاري
خـــانـــتـــوف وإخـــراج الــفـــنـــان رومـــيــو
ــسـرح يــوسف وهي من تــقــد فـرقــة ا
الـــفـــني احلـــديـث عـــرضـــتـــا في /12/1
1972م عــــلى قــــاعــــة مـــســــرح بــــغـــداد
ومـسـرحــيـة (الـبــيك والـسـائق) لــلـكـاتب
بـريـخت وإخراج الـفنـان إبـراهيم جالل
وهي من تـقد الفرقـة القومية لـلتمثيل
عـــرضت في الـــعــام 1973م عـــلى قـــاعــة
ـــــســــرح الــــقـــــومي فـي كــــرادة مــــر ا

ومـــســـرحـــيـــة (بـــغـــداد االزل بـــ اجلــد
والـهــزل) تـألـيـف وإخـراج الـفــنـان قـاسم
ــسـرح مــحـمــد وهي من تــقــد فـرقــة ا
الــــفـــــني احلـــــديث عـــــرضت في /17/1
1974م عــــلى قــــاعـــة مـــســــرح بـــغـــداد
ومـسرحية (اخلان) تأليف الفنان يوسف
الــعــاني وإخــراج الــفـــنــان ســامي عــبــد
ـسـرح احلـمـيــد وهي من تـقـد فــرقـة ا
الـــفــــني احلــــديث عــــرضت في /23/12
1976م عــــلى قــــاعـــة مـــســــرح بـــغـــداد
ومـسرحية (باب الفتوح) للكاتب محمود
ديـاب وإخراج الـفنـان محـسن العزاوي
وهي من تـقد الفرقـة القومية لـلتمثيل
عــــرضت في 10/1/1977م عـــلـى قـــاعـــة

 . سرح القومي في كرادة مر ا
فـي الـــعـــام 1970م عـــاد الى مــــديـــنـــته
(كــــربالء) فـــــنــــقل عـــــلى مالك
مـديريـة الـنشـاط الـفني الـتابع
ـديـرية تـربيـة كـربالء ومارس
ـدرسـية من أعـمـاله الـفنـيـة وا
خالل مـدارس محافظة كربالء
فــكــان يــتـعــامـل مع شــخـوص
أعـماله الفنية من ذوي االعمار
من سـبع سـنـوات ولـغـاية سن
ا الحظ وجوب الـرابع عشـر 
االهـتمام بهذه الفئات العمرية
والــتـــعـــامل مـــعــهـــا من خالل
تـــنـــمــيـــة قـــدراتــهـم الــفـــنـــيــة
ومـــهـــاراتـــهم اإلبـــداعـــيـــة في
مـجال التمـثيل وضرورة صقل
مـواهـبــهم  فـبـادر الى تـألـيف
واعــداد مـســرحــيـات تــتــنـاول
ـا واقع األطـفـال واالحـداث و
يـنسجم في أفكارهم وعقولهم.

  
فـفي السنة الدراسية – 1970
ــدرسـة 1971م أعــد وأخــرج 
ـواهـب االبـتــدائـيــة لـلــبـنـات ا
مـسرحـية (الـصداقـة والطمع)
وافق 16/1/1971م قـدمت يوم السبت ا
عــلى مــســرح قــاعــة اإلدارة احملـلــيــة في
ـقام من هـرجـان الفـني ا كـربالء ضـمن ا

قبل مديرية تربية كربالء.
فـي الــعـام 1972م دعــته فــرقــة مــجـلــتي
ـزمـار) الـتـابـعـة لـدار ثـقـافة (مـجـلـتي وا
الــطــفل في وزارة الــثــقــافــة واالعالم في
بـغداد لـتـقد عـروض مسـرحـية خـاصة
بــــاالطــــفــــال فـــقــــام بــــإعــــداد وإخـــراج
مــــســـرحــــيــــتي (الــــوردة والـــفــــراشـــة)

ومسرحية (الفرارة الطائرة). 
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وفي الــسـنـة الــدراسـيـة 1973- 1972م
دارس احملافظة هرجان الفني  وضمن ا
الـذي اقــامـته مـديــريـة تـربــة كـربالء أعـد
وأخـرج ثالث مسرحيات هي (الـعصافير
حتب احلـريــة) الـتي قـدمـتــهـمـا مـدرسـة
االمـام علي االبتدائيـة للبنـ ومسرحية
(أهــدافــنــا) تــقــد مــدرســة الــنــظــامــيـة
االبـتـدائـيـة لـلــبـنـ ومـسـرحـيـة (األسـد
الـنـاكـر اجلــمـيل) الـتي قـدمــتـهـا مـدرسـة
الـهـاشـمـيـة االبـتـدائـيـة لـلـبـنـ وضـمن
ــهــرجـان فــقـد أخــرج مــسـرحــيـة نـفس ا
(الـبخـيل برنيك) مـن تأليف سـلمـان عبد
قـدمـتـهـا مـدرسـة الـعـدنـانـيـة االبـتـدائـيـة
ـسـرحيـات عـلى مـسرح لـلـبنـ قـدمت ا

قاعة اإلدارة احمللية في كربالء.
وفي الـسـنـة الـدراسـيـة 1974 – 1973م
أعـد وأخرج مـسرحـيـت هـما: مـسرحـية
(زهـرة وعـمالق الـنـهـر) قـدمـتـهـا مـدرسة
ـفاخـر االبـتدائـية لـلـبنـات  ومـسرحـية ا
(الـعــمل الـشـعــبي) الـتي قــدمت من قـبل
مـدرسة السـبط االبتـدائية لـلبـن قدمت
ـسـرحــيـتـ عـلـى مـسـرح قـاعـة اإلدارة ا

احمللية في كربالء.
عـــاد الى بـــغـــداد عــام 1975م فـــأخــرج
ؤلـفـها مـسـرحيـة (الـدجـاجة الـشـاطـرة) 
ؤسـسة فـاروق سـلوم وهي من تـقـد ا

العامة لإلذاعة والتلفزيون.
وفـي الــعـام 1977م قــدم عــزي الــوهــاب
تـألــيـفــا واخـراجــا مـســرحـيــة (اصـدقـاء
ـزرعه) الــتي قـدمــتـهـا فــرقـة  مــجـلـتي ا

زمار). (مجلتي وا
اسـتـمـر عـطـاؤه الـثـر لـغـايـة تـقـاعـده في
اضي بـعد مـنتـصف ثمـانـينـات القـرن ا
أن بـــذل جــهـــد اســتـــثــنـــاني في مـــجــال
ـسـرح بـشـتـى صـنـوفه فـقـد سـاهم في ا
ـسرح الـطفل مع تـأسيس الـنواة األولى 
الــفــنــانـ االخــريـن الــذي ســلــكــوا هـذا

االجتاه.

الـشـبـاب بـحـسه الـعـمـلي لـلـوصـول الى
سرح فهو كالغريق الذي يتشبث بأية ا
قـشة تـوصله الى شاطئ األمـان ويتـميز
بألفته واقترابه من عالم األطفال وقدرته
الـواضحـة عـلى مـخاطـبـتهم ومـسـرحهم
والـكـتــابـة عن بـعض الــقـضـايـا الــفـنـيـة

اخلاصة بهم (.(12
الصحفي الدكتور أحمد عبد اجمليد: 

" الــراحـل أبــو عـــلي شـــديـــد بـــإصــراره
وعـناده .. يبقى ذلك االنسان مادام يزرع

اخلير وينفع الناس في اعماله ".
الصحفي والكاتب عكاب سالم الظاهر: 
" رحم الــله الــفــنــان عــزي الـوهــاب ذلك
االنـسان الـطيب واخملـرج والكـاتب الذي
كابد وعانى وأعطى ورحل بصمت .. ". 
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1- مـقــابــلــة مع الــفـنــان عــزي الــوهـاب
أجـراها الكـاتب العراقي نـاطق خلوصي
نـشـرت في جـريـدة اجملـتـمع الـكـربالئـيـة

في عددها ( (28في 1971 /25/8م.
2- ســيـرجي أبــرازوف: هــو شـخــصــيـة
شـهـيـرة في االحتـاد الـسـوفـيـيـتي فـهـو
مـدير أكبر مسرح لألراجوز في موسكو
ولـــد فـي مـــوســــكــــو عـــام 1901م بــــدأ
خـوضه في مـجال فن األراجـوز وهو في
سن الـسـابـعـة بـحس بـديـهي مـتـجه إلى
عــشق الــفن واخـــتــيــاره كــطــريق بــدأب
وإخالص وحب غــامـر لـهـذا الـفن ورغم
احـتـرافه لـفن األراجـوز الـذي به أصـبح
فـنـانـا مـشهـورا لـلـغـايـة تـعـرض وتـقدم
حـفالته في أكبر مسارح أوروبا وأمريكا
واالحتــاد الـســوفـيــيـتي  –حــتى تــولـيه
إدارة مــسـرح األراجـوز اشــتـغـل أربـعـة
عـشر عـامـا بالـتمـثـيل في األوبرا أوال ثم

سرح. في ا
3- والــتــر إِلــيــاس (والت) ديــزني: رجل
أَعـمال ومـنتج ومـخرج وسـينـاريست
واخـتـصـاصي رسوم مـتـحـرِكـة أمـريكِي
ولـــد في  5كـــانــون األول 1901م يـــعــد
ديـزنـي الـشــخـصــيــة احملـوريــة لــتـاريخ
ـتحـركة لألطـفال كـما سـينـما الـرسوم ا
يـعـتـبـر أيـقـونـة ثـقـافـية فِـي هـذا اجملال
وذلِك بــفــضل مــســاهــمــاتِ الــهــامّــة في
صـنــاعــة الــتــرفــيه خالل مــعــظم الــقـرن
الـعشـرين والتي اِشـتهـرت بشـخصـيّات
مـثـل مـيـكـي مـاوس وبـطــوط أَسّس هـو
وأَخـوه رُوِيّ ولـيـفـر ديـزني شـركـة والت
ديـزنِي باعتبـارهما قُطـبي ريادة األَعمال
بـهولِيوود والـتي حتوّلت فيـما بعد إِلى
شـركـة اإلِنـتـاج األَكـثـر شـهـرة في مـجـال
تحركـة وتعد بالوقت احلالي الـرُّسوم ا
الـشركـة األكبـر في مجـال وسائل اإلعالم
والـتّــرفــيه بــالــعــالِم وتُــقــدر بــعــائِـدات
لـيارات من سـنويـة تـصل إِلى عشـرات ا

الدوالرات.
ذاع صـــيـت ديــزنـي بــوصـــفه مـــنـــتـــجــا
سـيـنـمــائـيـاً مُـبـكــراً في مـجـال الـرُّسـوم
ـــتـــحــــرِّكـــة ومـــصـــمِّـــمــــاً لـــلـــحـــدائق ا
ـتـنـزِّهـات وأيـضـاً كـرجل اِسـتـعراض وا
شــعــبي. بــجــانب فــريق عــمــله اِبــتــكــر
شـخصـيَّات كـارتُـونِيـة شهـيرة وخـاصَّة
مـيـكي مــاوس كـاريـكـاتـور لـفَـأْر والـذي
أدَّاهـا ديــزنِي بـصــوتِه األَصـلـي دونـالـد
ـهــنِـيَـة داك وجـوفـي وخالل مـسـيــرتِه ا

الطويلة
والـنــاجـحــة نـال ديـزنِي سـت وعـشـرين
جـائزة أُوسكار من أَصل تـسع وخمس
تــرشــيـحــاً خالل حــيــاته وحــصل عــلَى
َــا أهـلهُ أَربع جــوائـز فَــخــرّيـة أُخــرى 
لـيــكـون الـشَّــخص األَكـثـر حــصـوالً عـلى
ِية كـما حصل على سبع جـوائز األكاد
ي وتُسمّت علَى اِسمه ديزنِي جـوائز إ
النـد وديـزني النـد فلـوريـدا وديـزني الند
هـــــونـغ كــــونـغ وبَــــاريـس ديــــزنـي النــــد
ومـنتجع طُوكـيو ديزني ومـنتجع ديزني

الند شنغهاي.
تـوفي ديزني فِي برنانك بكاليفورنِيا فِي
 15كـــانـــون االول عــام 1966م بـــســـبب
سـرطان الـرئة مـخلَّـفا ورائه إرثـاً كبـيراً
اِشــتـمـل عـلـى عـدداً كــبــيــر من الــرُّسـوم
ـتـحـرِّكـة الــقـصِـيـرة واألَفالم الـرِّوائـيّـة ا
الَّـتي أَنُـتـجت طـيـلـة حـيَّـاته; إضـافة إلى
اســتــدويــوهـات والـت ديــزني لــلــرسـوم

ُتحرِّكة ومعهد كاليفُورنِيا للفنون. ا
ــؤتـمــر الـعــراقــيـة الــعـدد 4- جـريــدة ا

( (769في 21/10/2002م. 
5- نـاطق خـلـوصي مـقـابـلـة مع الـفـنان

صدر السابق. عزي الوهاب ا
6- الـتــعــبـيــر الــذي يــفـتــقــر الى الـوزن

والقافية يعتمد على العاطفة.
7- مـــــوسى إبـــــراهـــــيم الـــــكــــربـــــاسي
الــبـيــوتــات األدبــيـة فـي كـربـالء تـراجم
ألعالم احلــركـة األدبـيـة في كـربالء خالل
ثالثــة قـرون الــطـبــعـة األولى ســاعـدت
ــركـزيـة ـعــلـمـ ا عـلى طــبـعه نـقــابـة ا

1968م  ص  .397
ـصدر 8- مـوسى إبراهـيم الكـرباسي  ا

السابق ص.399
9- نـاطق خـلـوصي مـقـابـلـة مع الـفـنان

صدر السابق. عزي الوهاب ا
10- مـجلـة فـنون الـعراقـية الـعدد ((79

في 10/3/1980م ص.23 – 22
11- يوسف العاني من ذاكرة احلاضر
عـزي الـوهـاب الـفــنـان الـنـمـوذج مـجـلـة
الف بـــاء تـــصـــدر عن وزارة الـــثـــقـــافــة

العراقية 1993م.
12- مـجـلـة األقالم الـعـراقـيـة الـعـدد (1
الــســنــة احلــاديـة عــشــر تــشــرين األول

1975م. 

ـنــا في /14 رحل عــزي الــوهــاب عن عــا
 /١٩٩٢12م عن عـمـر نـاهـز ( (54عـامـاً
تـــوفـي وهـــو في قـــمـــة عـــطـــاءه فـــكـــان
ـوذج لإلرادة التي ال تلـ في حتقيق أ
مـا كان يصبوا الـيه من فن جاد وملتزم
فـبــقي أصــدقـائه ومــحـبي فــنه هم األثـر
الـبـاقي اجملـدد لـطمـوحـاته وبـهم تـسـعد

ذكرى الوهاب (رحمه الله).
كـتب الـعديـد من الـفـنانـ والـصحـفـي
بـعد رحيل الفنان عـزي الوهاب مشيدين
ـسرح بـجهـوده واجنـازاته في مجالت ا
ومـسرح الطـفل والدمى بقـيت خالدة في
أذهـان مـتابـعـيه. الـفـنان الـقـديـر يوسف

العاني: 
ــســرح الــفــني " مــنــذ أن كــانت فــرقـــة ا
احلــــديـث في أوج نــــشــــاطـــاتــــهــــا وفي
ـثيـرة كان هو مع بـداياتهـا السـاخنة وا
ـسـيرة تـلك يـحـمل حـماسـتـهـا ويؤمن ا
بـخــطـهــا الـواعي في تــثـبــيت وتـعــمـيق
صــيغ مــســـرح عــراقي يــحـــمل اصــالــته
ـســتـوحــاة من تــراثه وحـقــيـقــة نـاسه ا
وطـموحـات شعبه بـعيـداً عن التـقلـيدية
واجلــمــود الــشــائع آنــذاك مــؤكــداً عــلى
ـنـشـود داعـياً ـستـوى الـفـني ا أهـمـيـة ا
الى فـتح مـجـاالت الـتـعـلم واالنـتـفاع من
طور كل تك احلـاالت اإلبداعية اجلـديد ا

االصيلة واخمللصة.
ـــســـيـــرة كـــان عــــزي الـــوهـــاب ضـــمن ا
يـعيـشهـا ويعـايشـها ويـنقل صـداها الى
مــديـــنــة كـــربالء مع لـــفــيف مـن شــبــاب
سرح احلديث مـتحمس ومخلص لهذا ا

اجلديد الذي يجب ان يكون.
ظل عـزي حـتى آخـر أيـام أبـداعه يـنـاشد
ـسرح األصيل ـسرحـي الـعودة الى ا ا
ذاك والـذي سمـاه في مقالـة نشـرها قبل
عـام وفي  28/2/1992بـالذات .. الـعودة
الى يــوسف الـعـانـي وكـان قـصــده كـمـا
اشــرت وكــمـا أوضـح عـنـه الـعــودة الى
ـــســرحـــيــات الـــشـــرقــيـــة في طــريـــقــة ا
االضـحـاك والـقـادرة عـلى اسـتـدار دمـعة
من يـريــد تـطـهـيـر روحه عن طـريق ذرف
الـــــدمــــوع كـــــان يــــريـــــد أن يــــقــــول أن
ـسـرحـيـات الــقـريـبـة من حـيـاة الـنـاس ا
الـيـوميـة ذات الـقـيم اإلنسـانـيـة النـبـيـلة

سرحيات التي يجب ان تسود. هي ا
هـكذا ظـل عزي الـوهاب واحـداً من أنقى
سـرح العراقي وأنـبل الذين عمـلوا في ا
فــهــو في بــدايــته كـــان يــتــعــلم ويــحــلم
ـسرح جـديد وكانـت أحالمه في بداية
الــدرب تـبــدو اكــبـر من قــدرات يــريـد ان

تتوفر عنده وفيه.
وفـي عام  1959وفي مـهـرجان الـشـبيـبة
بـفينا .. وقف عزي بالـقرب مني يتساءل
وهـو يــقف مع حــشـد من الــشـبــاب عـلى
سرح هو مـسرح ابرا فينا ظـناً منه ان ا
ـسرح .. كل دار االوبـرا .. أي الـقـاعـة وا
أين يـجـلس النـاس ..? ضحـكت وقلت ال
تـسـتعـجل يـاعزيـزي انت االن تـقف على
سـرح لم تـنزل الى مـا نسـمـيه خشـبـة ا
الـقـاعــة ضـحك وقـال: يـبـدو أن احالمي
كـبيرة ..? قلت مثالً .. قـال: ليتني أحسن
ــانــيــة? .. ثم وبــعــد ســنـوات الــلـغــة األ
ـانـيـة صـغـرت أحالمـه فـتـعـلم الـلــغـة األ
وراح الى مــســـرح الــطـــفل هـــنــاك وبــدأ
ـسرحـيـة واتـسعت يـتـرجم النـصـوص ا
رقــعــة أحالمـه فــقــد تـــخــطى مـــحــطــات
جتـريبية له في مسـرح الطفل لكنه وفي
كل سـياقاته كان مرتبطاً باجلذر العميق
ــسـرح الــعــراق الــصــمــيــمي .. مــسـرح
بدعة العميقة الـناس الطيب والصيغ ا
اخلـاليـة من البـهرجـة الكـاذبة الـبراقة ..
فـكان يعـيش عزلـة واضحة ومـريرة امام
ه كـــثـــيــراً ان ــســـرح الـــرديء .. ويـــؤ ا
ـسرح ـسرح كـهذا ا يـنخـدع اجلمـهور 

..
كــانت مــحـاوالت عــزي الــوهـاب .. خالل
ـسرح الفـني احليث على عـروض فرقة ا
مــســـرح بـــغـــداد .. في جـــمـع احلـــشــود
ـسـرحــيـة اآلتـيـة مـن كـربالء بـحـافالت ا
ــســرحي ــشــاهـــدة الــعــرض ا كــبــيــرة 
والـعــودة الى كـربالء في نــفس الـيـوم ..
كــانت تك احملــاوالت نــبــيــلــة وأصــيــلــة
تـبعتها محـافظات أخرى .. حتى صارت
تـلك احلالت حاالت احـتفالـية تـتهيـأ لها
الـعـوائل قـبل أسـابيع وتـسـتـعـد لـها كي
تـأتي لتستـمتع بعرض مـسرحي ببغداد
ثم تــعـــود ولــيــظل احلـــدث حــديث أيــام

واسابيع ..!
W¾OC  W öŽ

ان عـــزي الـــوهـــاب عـالمـــة من عالمـــات
ــضــيـئــة والــطـيــبــة والـتي مـســرحــنـا ا
تـخـطت كل عـوائـقـهـا لـتـثـبـيت وجـودها
ـسـرحـيـة الـفـاعل في ســيـاق حـركـتـنــا ا
ـبـدعـة واالمـيـنـة .. واذا ما الـنـظـيـفـة وا
فـــارقـــنـــا وهـــو بـــعــد فـي درب الــنـــضج
والــــــتـــــــأمل واالبـــــــداع .. فــــــإن آثــــــاره
ــاذج جــديــرة ومــحــاوالته اخملـــلــصــة 
بـاالهتمـام في كيـفية بـناء الفـنان احلالم
ـسـرح مــثـقف ال يـنـعــزل عن جـمـاهـيـر
ستوى الـشعب بقدر ما يرتـفع به نحو ا
ــــشـــرق في أعــــمـــاق الـــقــــلب والـــروح ا

والذهن.
ان عـــزي الـــوهـــاب حـــالـــة مـــســـرحـــيـــة
(تـستـاهل) االحـترام واالعـتزاز والـبحث
عن آثـارها بـكـثيـر من احلمـاس اخمللص

11).) " ..
ـسـرحي عـلي مـزاحم الـكـاتب والـنــاقـد ا

عباس: 
يـتـمـيــز عـزي الـوهـاب من بــ فـنـانـيـنـا
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عـبد العـزيز عبد اجملـيد سلـمان الوهاب
هـو كاتب ومخرج مـسرحي يعد من رواد
ـسـرحـيـة في الـعـراق ولـد في احلـركـة ا
مــــديــــنــــة كـــــربالء عــــام 1938م أكــــمل
ـتـوسطـة في مدارسـها ثم االبـتدائـية وا
دخل مـعـهـد الـفنـون اجلـمـيـلـة في بـغداد
عــام 1956م وخالل فـــتــرة دراســـته في
دة أربع ـعهد عمل في تلـفزيون بغداد  ا
سـنوات ساهم من خاللها بـتقد العديد
من الـتمثيليات واشـترك في كافة حلقات
بــرنــامج (لــيـــالي األنس) وقــدم حــوالي

الثالثون حلقة من مسرح الدمى (.(1
اول مـن ادخـل فـن مـــــــســــــــرح (الــــــــدمى
ـتحـركة) في بـرامج التـلفـزيون وكانت ا
هـذه الــتــجـربــة الــرائــدة يـقــدمــهـا خالل
حـلـقـات تــلـفـزيـونــيـة اسـتـخــدم الـفـنـان
الـــراحـل في هـــذا الـــبـــرنـــامج دمـــيـــتــ
قـفـازتـ وتولـى هو حتـريـكـهـمـا بـنـفسه
ي سـائــرا عــلى نـهج فــنــان الـدمى الــعـا
الـشـهيـر الروسـي سيـرجي ابرازوف ((2

مسجالً بهذا الفن الريادة.
في الـذكرى الـثـالثـة عـشر لـرحـيل الفـنان
الـقـديـر عــزي الـوهـاب أقـامت دار ثـقـافـة
االطـفــال مـهــرجــان مـســرح الـطــفل وقـد
ــهـــرجــان اعالن عن ســبق اعـــداد هــذا ا
مــــســـابـــقــــة في تــــألـــيف (الــــنـــصـــوص
ــسـرحــيــة) وخــصــصت جــائـزة بــاسم ا
الـفــنـان الـراحل اخملــرج (عـزي الـوهـاب)
سـرحـية بـإخراجه الـذي اغنـى احلركـة ا
وتـألـيــفه لـعـدد من مـســرحـيـات االطـفـال
واســـــهم فـي اعــــداد واخـــــراج مــــســــرح
ـعـروفـة بـتـسـمـيـة (الـدمى) والـعـرائـس ا
(الـقراقوز) وقد قدم هذا الـفنان مشروعا
فـنـيــا اطـلق عـلـيـه اسم (عـزي النـد) عـلى
غـرار (ديـزني النـد) للـفـنـان الراحل والت
ديـزني ( (3والـفــارق ان مـشـروع الـفـنـان
عـزي الوهاب هو مدينـة مصغرة حتتوي
عـلى ورشــة فـنـيــة مـتــعـددة الـنــشـاطـات
سـرح الطـفل ومـسرح الـعرائس الـفنـيـة 
مـسـرح الـدمـى ولـكـنه رحل عـنـا قـبل ان
يـحـقق حـلـمه الـذي ثـابر وكـافح من اجل

اظهاره الى حيز الوجود ..  ((4
انـتــمى الى فـرقــة مـسـرح كــربالء الـفـني
وهي الــفـرقــة االهـلــيــة اجملـازة بــالــعـمل
رســمـيـاً في 1970 /24/4م وهــو عـضـو
نـقابة الفـنان العـرقي واحتاد االدباء

. والكتاب العراقي
وبــعـــد تــخـــرجه في الـــعــام 1961م ع
مــعــلــمــاً في كــربالء في مــدرســة الــعــزة
االبـتـدائـيــة لـلـبـنـ وهــو ثـالث الـثالثـة
األوائل من الـفـنانـ الـكربالئـيـ الذين
تـخـرجــوا من مـعــهـد الـفــنـون اجلـمــيـلـة
بـبــغــداد اولــهم الــفــنـان الــقــديــر بـدري
ـسرحي حـسون فـريد وثـانـيهم الـرائد ا

ناصر االشيقر.
لــقـد لــعب (الــوهــاب) دوراً مــتــمـيــزاً في
سرح والثقـافة في مدينة كربالء حـركة ا
قـبل وبــعـد تــخـرجه مـن مـعــهـد الــفـنـون
سرحية اجلـميلة وذلك بتقد األعمال ا
من خالل مــدرسـته الــثــانـويــة ومـديــريـة

. علم التربية ونقابة ا
ـسـرح هـو صورة يـقـول عـزي الوهـاب: ا
مـكـثـفـة لـلـحـيــاة الـتي نـعـيـشـهـا ولـهـذا
ـسرح ـمـكن أن يـكـون ا الـسـبب من من ا
ـا هـو معـوّج في حيـاتـنا ومـقيّـماً نـاقداً 
ــكن أن لــكل الــقــيم اخلــيّــرة كــمــا انه 
يـكون منـبراً جيـداً لبعث أحـداث التاريخ
وجــعــلــهــا مــعــاشه بــالــصــورة الــفــنــيـة

الشيقة. ((5
فـي العام 1968م أنـتقل الى بغداد وبقي
سـنــتــ شـارك في الــعــديـد من االعــمـال
ـسـرحـيـة لـيــعـود بـعـدهـا الى مـديـنـته ا
كـربالء زاول فيـهـا أعمـاالً فنـية من خالل
ـدرسي عـاد ثـانـيـة الى بـغداد ـسـرح ا ا
فـي العام 1975م لـيـتخـصص في مـجال

مسرح الطفل.
كـان طـموحه كـبـيـراً بـتقـد عـطـاؤه لكل
الــعــراق من خالل الــعــاصــمــة (بــغـداد)
ؤسسة فـأنتقل اليها ليـتع على مالك ا
سـرح وهناك توجه الـعامة لـلسينـما وا
إلى عـالم الـطــفـولـة وانـحـسـر اهـتـمـامه
ـسرح الطفل تألـيفا وإعدادا وإخراجا
فـقـد حــصل عـلى بــعـثـة لـلــتـخـصص في
ـدة عـشـرة أشهـر لـغـرض دراسة ـانـيا  أ
مــســرح الـــطــفل وحـــصل عــلـى شــهــادة
تـقـديـريـة لــتـفـوقه في الـدورة كـمـا أوفـد
الى روسـيـا والى سـوريـا لـلـمـشـاركة في
دورات تخص مسرح الطفل أيضاً وبعد
عـودته قـدّم أعـمـاال عـديـدة لألطـفـال عـلى
مـسـارح بـغـداد مـنـهـا: الـفـرّارة الـطـائرة
ـزرعـة والـوردة والـفــراشـة وأصـدقـاء ا
والـدجاجـة الشاطـرة وغيـرها وهو أول
ـتــحــركـة إلى من ادخل مــســرح الـدمـى ا
تـلفزيون بـغداد من خالل الثالثـون حلقة
ــذكــورة خــاطب بــهــا األطـفــال جــاعال ا
شــعــاره األول والـــدائم (الــتـــربــيــة أوال)
وسـجّل بهذا الفن الريادة وفضل التنبيه
بـأهــمـيـة هــذا الـفن لألطـفــال واخلـطـوة
الـعــلــمــيــة في مــخـاطــبــتــهم وهــو أحـد
ـؤسـس األوائل لـلـتلـفـزيون الـتـربوي ا
الــعــراقي فـــقــدّم من خاللـه الــعــديــد من

األعمال التربوية وبرامج األطفال.
اوفــد الى دولـة الــكـويـت لالسـتــفـادة من
خـبرته في فن مـسرح الـدمى فعـمل هناك
ـشــتـركــة لـدول مع مـؤســســة الـبــرامج ا

اخلـليج العـربي في انتاج بـرنامج (افتح
يـا سمسم) وهو بـرنامج تعلـيمي تربوي

ترفيهي.
عـمل مخـرجاً في إذاعـة وتلـفزيـون بغداد
فأعد وأخرج الكثير من البرامج االذاعية
والـتلفزيونية وكان اللتحاقه بالعمل في
ه لـكثـير الـتلـفزيـون أكـبر األثـر في تقـد

من برامج التلفزة.
وهـو باإلضـافة الى اهـتمامـاته ضمن فن
ـسرح والـتمـثيل وتـخصصـه في مجال ا
مـسـرح الطـفل فـهو ضـلـيع أيضـاً وفـعال
ونـاشط في مـجال الـشعـر بعـد أن توخى
نـثور) ( (6الـذي برز الى نـهج (الـشعـر ا
ــذاهب الــوجــود األدبي بــعــد تــأثــره بــا
األدبـية في الغرب أسلوباً في أدبه وعمل
عـلى دمـج عـواطـفه في طــيـات تـعــابـيـره
هـذه مـشــوبـة بـألـوان مـن الـطـرافـة ومن
آثـاره في هـذا اجملال: من جـحيم اخلـيال
(شــعــر مــنــثــور) (1966م) ( (7وكــتــابــة
الـقصة التي يزخر أسلـوبه فيها بالنزعة
الـواقـعـية واالجتـاه الـنـقـدي في احلـياة
وفي رأيه أن ال عـبـرة لـلـقـصة إذا لـم تكن
من صــلب احلـيـاة ولم تــهـدف الى هـدف
انـســاني نـبــيل وفي رأيه أن الــبـعـد عن
واقع الــقــصــة أمــر يـــبــعث اجلــمــود في
الـتعبيـر عن أحداثها أمـا نتاجه في هذا
اجملـــال فـــكـــثـــيــر حـــفـــلت بـه الــصـــحف
واجملالت األدبـيــة الـعــراقـيــة والـعــربـيـة
ـــا تــغـــلــبـت عــلى فـــنه الــقـــصــصي ور
اخلــاطــرة أو مــا نــسـبـه االقــصــوصـة –
ـا فيها من بلوغ في الـقصة الصغيرة  –
الـــهــدف وقــصــد في الــتــعــبــيــر وإيــفــاء
الــغـرض ( ?(8ومن كــتــابــاته في مــجـال
الـقـصة: قـصص من احلـياة وأطـفال في
لـيــالي الـدم وخـواطـر ومـذبح االحالم 
ــــدفع وبــــدايــــة جــــديــــدة والـــــوردة وا
ومـواطـنـو شيـلـدا كـمـا أسـهم في كـتـابة
مـجمـوعة من قـصص األطفـال نشرت في
الـصـحف واجملالت العـراقـيـة والعـربـية
وكــتب في الــتــراث الــشــعـبـي الـقــصص
ـــوروثـــات والـــعـــادات واحلـــكـــايـــات وا
والـصـنـاعـات الـشـعـبـية مـن خالل مـجـلة
الـتراث الشعبي العـراقية ولعل وشيجة
ارتـبــاطه بـهـذه اجملــلـة هـو حــبه لـروايـة
احلـكاية الـشعبيـة احملليـة وتسامي هذه
الـــرغــبـــة الى الـــتـــألــيف والـــتـــجــســـيــد
االخـراجي فأصـبح واحدا من أبرز رواة
احلـــكــايــة الــشــعــبــيـــة في اجملــلــة عــلى

اختالف مراحلها.
يـقـول الــوهـاب: " أحـيــانـاً عـنــدمـا اكـتب
الـقصـة او الـتمـثـيلـيـة وقصـيـدة النـثر ..
أشعر بأني سيء احلظ لهذا التشتت في
الـكتـابة ألنـني لم أسـتطـيع التـركيـز على
شـــكل واحـــد وأســــتـــطـــيع أن أقـــول إن
الـصـورة هي الـتي تـفـرض نـفـسـها عـليّ
فـــرضـــاً وعــــلى هـــذا األســــاس فـــإن كل
االشــكـال الــتي أمــارســهــا مــحــبـبــة الى

نفسي " (.(9
ــيــة وله من الــتــراجـم عن نــصــوص عــا
انـيـة وروسيـة بـعد وحـكايـات شـعبـيـة ا
ــانـيـة وسط أن أتـيح لـه تـعـلم الــلـغـة األ
ــانــيــا الـــتي درس فــيــهـــا فن مــســرح ا
الـطـفل نـشــرهـا في الـصـحف الـعـراقـيـة
والـعـربـيــة مـنـهـا: الـصــنـدوق الـعـجـيب
وغـيــرهـا وصــدرت له سـبــعـة كــتـيــبـات
لألطــفـال أبــرزهــا تــرجــمـة لــلــحــكــايـات

الشعبية.
يـــقــــول عــــزي الـــوهــــاب: " إن أصـــداري
لـكتيبات األطفال والتنوع في مضامينها
ـعارف .. والـتـنـاول فـيهـا لـكـافـة أنـواع ا
ـلون .. سـتؤدي الى وبـشكـلهـا اجلذاب ا
والدة مـكـتـبـة عــربـيـة خـاصـة بـالـطـفل ..
تـغـنـيه عن هـجر زمـن الطـفـولـة الـسـعـيد
بــــأتـــــعــــاب الــــذهن فـي قــــراءة كــــتب لم
تـخـصص له .. وتـساعـده عـلى اكـتـشاف
الـعالم بـجهـد يوازي قـدرته على االدراك

عرفة " (.(10 وحداثة عهده با
ozUIŠ wBIð

ــــقـــالـــة بـــرع (الــــوهـــاب) في كــــتـــابـــة ا
الـصـحــفـيــة فـكـان عــمـله الــصـحـفي في
جـريــدة (كل شيء) فــتـرة مــعــيـنــة أعـظم
األثـر في تقـصـيه لبـعض حقـائق األمور
ومجلتي (االديب) و(اآلداب) البيروتيت
الـتي عـمل فـيـهـا وكـتب مـعـظم نـصوصه
ـسـرحـيـة بـاإلضـافـة الى عـمـله مـحرراً ا
ــــزمــــار) في مـــــجــــلــــتي (مــــجـــــلــــتي وا
ـتخصصة بـأدب األطفال والصادرة من ا

قبل وزارة الثقافة العراقية.
كل ذلك مـكّن الفنـان عزي من أن يلج باب
ـهــاراته الــفـنــيـة وبــصـوره الـتــعـبــيــر 
االجـتمـاعيـة والفـلكـلوريـة سواء مـتمـثلة
ــســرحــيــة والــقــصــصــيـة بــنــصــوصه ا
والــشــعــر وآداب األطــفــال وغــيــرهــا من
الــفـنــون أن يــســاهم في نــتــاج صــحـفي
ضـــخم شـــهــدت بـه الــصـــحف واجملالت
نار الـعراقية والعربية واألجنبية مثل: ا
والــبــلــد والــثــورة الـــعــربــيــة وكل شيء
وشــهـــرزاد والــقــنـــديل واالريب واالديب
واآلداب واجلـمهـوريـة والتـراث الشـعبي
ـتفرج والعامـلون في النفط وألف باء وا
وفـنون واإلذاعـة والتـلـفزيـون والسـينـما

سرح وغيرها. وا
نـشـأ (الوهـاب) في بـيـئة عـلـمـية وعـائـلة
مـعـروفـة ذات وجاهـة في أوسـاط مـديـنة
ـــديـــنــة كـــربالء في دار تـــقع فـي وسط ا
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عزي الوهاب 

كربالء 

لقطة ارشيفية من احدى مسرحيات الوهاب

الوهاب مع مجموعة من االطفال في مسرح الطفل
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ـفاصل الطـبـيب العـراقي االسـتشـاري بـامراض  الـعـظام وا
تـضـيــفه مـسـاء الــيـوم االحـد قـنــاة (الـشـرقـيــة ) في بـرنـامج
(اطـــراف احلــديث) الـــذي يــعــده ويــقـــدمه االعالمـي مــجــيــد

السامرائي ويخرجه حيدر االنصاري.
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اخملرج العراقي عرضت مسرحيته
(ســردنــبـال) مــســاء امس الــسـبت
ـــســـرح الـــوطــــني وهي من عـــلى ا
ــاجــدي وتــمــثــيل تــألــيف خــزعل ا
مـيـمون اخلـالـدي وفـاطمـة الـربـيعي
وهناء محمد وطالل هادي وصادق

الوالي وسعد عزيز.
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صرية اعلـنت اصابتهـا و وزوجها وابنـها بفايروس مثلـة ا ا
كــورونــا.وطـــلــبت من مـــتــابــعــيـــهــا عــلى وســـائل الــتــواصل

االجتماعي بالدعاء لهم بتجاوز هذه االزمة.
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االسـتـشـاري الـنـفـسي في كـلـيـة الـتـربـيـة لـلـعـلـوم االنـسـانـية
بـجـامـعـة ديالى شـارك الـسـبت في الـندوة االفـتـراضـيـة التي
اقــامــهـا مــركـز بــغــداد لـلــتـنــمــيـة الــقـانــونــيـة واالقــتـصــاديـة
بعنوان(حتديات مواجهة اخملدرات وانعكاساتها على التنمية

في العراق).
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أمون في ي العراقي ضيفه قسم  اجلغرافية بكلية ا االكاد
نــدوة افـتـراضــيـة عن (مــهـارات ادارة الــصف الـدراسي في

القرن  احلادي والعشرين).
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ونحن نودع  2021  نستذكر احبة وجنوم
وت خالل العام  وفي ومـشاهير غيـبهم ا
الـسـطـور الـتـالـيـة نـتـوقف عـند بـعض من
الـفـنـان الـذين رحـلوا خالل  2021 اال ان
مـسـيـرتهم االبـداعـية تـبـقى في الـذاكرة.اذ
ــوت مــنــتــصف الــشــهــر اجلــاري غــيـب ا
طرب عـامر توفـيق والذي وافته بـبغـداد ا
ــنـيـة في مـســتـشـفى الـيــرمـوك عن عـمـر ا
رض يـناهز الـ  73 عـام وبعـد صراع مع ا
والــراحل أحــد ــرض  وبــعـــد صــراع مع ا
اعـــضــاء الـــفـــرقــة الـــوطـــنــيـــة لـــلــفـــنــون
الـشـعـبيـة.وحـظي بشـهـرة واسـعة عـراقـياً
وعــربـيــاً بــعـد مــشـاركــته في بــرنـامج (ذا
فـــويـس) قـــبل ســـنــــوات عـــدة . ورحل في
الـعـاشر من الـشـهر اجلـاري في الـعاصـمة
ــذيـعـ غـازي ــصـريـة الـقــاهـرة شـيخ ا ا
بـعـد مـسـيـرة اذاعـيـة تـلـفـزيـونـيـة فـيـصـل
حــافــلـة  و نــقل جــثـنــمــانه الى بــغـداد

ليوارى الى مثواه االخير في النجف .
عماري وت الفنان ا وعن  95 عاما غيب ا
ـدفـعي فـي الـثـامن مـن تـشـرين قــحـطــان ا
الـثـاني والذي ولـد في األعـظمـيـة  ببـغداد
ــعـروف عــام وهـو األخ األكــبـر لــلـفــنـان  ا
ــــدفــــعي.من اهـم تـــصــــامــــيـــمه الــــهـــام ا
ـعــمـاريـة: مـبـنى جـمـعــيـة الـتـشـكـيـلـيـ ا
الـعــراقـيـ   كـذلك تـصــمـيم جـامع بـنـيـة
ونصب و مـنتـزه الرابع عـشر من بـبغـداد 
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تــمـوز فـي مـنــطـقــة الـكــاظــمـيــة   مـديــنـة
األلــعــاب في جــانـب الــرصـافــة  ومــتــحف
ـالـية. الـتـاريخ الـطـبـيـعـي بـنـايـة وزارة ا
ـوت في اخلــامس من الـشـهـر كــمـا غـيب ا
نـفسه الفنان التشكيلي ورسام الكاريكتير
مـنصـور البـكري . ونـعت االوساط الـفنـية
في مـــنــتـــصف تــشــريـن الــثــانـي الــكــاتب
ــســـرحي فــاروق مــحــمــد والــذي وافــته ا
نية عن عمر يناهز الـ 74 عام وأثر عجز ا
فـي الـــقــــلـب والـــذي كــــتـب اكـــثــــر من 35
مـسلـسل تاريـخي واجتـماعـي  انتـاجها
سلسالت التاريخية عـراقيا وعربيامنها ا
:  االصــمـعي  ابى حــنـيــفـة  الــشـافـعي 
القلم واحملنة (ابن مقلة )  ابي تمام طائر
عـري  الشـعر الـشعـر  الزمن والـغبـار  ا
ـــــســـــلـــــسالت ديـــــوان الـــــعـــــرب. ومـن  ا
األجـتـمـاعـيـة (ويـنك يـاجـسـر  قـبل رحـيل
ــواسم  حب وحـرب  اسـرار صـغـيـرة  ا
نــفـوس مـهـشـمـة   مـواسم احلب  جـذور
واغـصان  الهروب الى اجملـهول  امنيات
نـسـائـيـة  الـزمن والغـبـار  سـيـد الـبيت 
احلرير ودائرة الشوك  امال واآلم ). ومن
سـرحـية تـاليـفـا (بيت بـعض من اعـمالـه ا
وخـمس بـيـبان  كـشـخـة ونفـخه االنـسان
الـــطــيب   تـــرنــيــمـــة الــكـــرسي الــهــزاز 
اضي الـغائب). وفي  21 تـشرين الـثاني ا
سرح رحـلت  التـدريسـية ورئـيسـة قسـم ا
في مـعـهد الـفنـون اجلمـيـلة - بـنات انـعام
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ـاضي  الفنان ارا يسايان بعد ان  13اب ا
تــرك دورا مــهــمــا في تــوثــيق جــمــالــيـات
االزيـــاء الــــتـــراثـــيـــة فـي مـــنـــطـــقـــة وادي
الـرافدين وعـطاءه الثـر في مجال تـصميم
الــــــلــــــوحـــــات الــــــراقــــــصــــــة واالخـــــراج
االســتــعـراضـي لألزيـاء الــعــراقـيــة فــكـان
مـؤرشـفا لـلجـمـال والتـراث العـراقي..وهو
مـن مــــوالــــيـــد 1968  هــــو عــــارض ازيـــاء
ومــــصـــمم ومــــخـــرج وشـــغـل ادارة قـــسم
الــعــروض لـــفــتــرة طــويــلــة قــدم خاللــهــا
عـروضا فنيا جـمالية تراثـية لصالح الدار
الــعــراقــيــة لـألزيــاء في مــحــافل مــحــلــيــة
ـيــة نـال خاللــهـا جــوائـز وشــهـادات وعــا
ـدالـيـة الــذهـبـيـة تــقـديـريـة كــمـا حـصــد ا
وكـاس الـعـالم وشـهـادة تـقـديـريـة كـأفضل
مــخـرج عـربي فـي الـعـالم وأفــضل مـخـرج
اوبـــريـــتـــات فـي حـــفل اقـــيم مـــؤخـــراً في
الـعاصمة البريطانية لندن برعاية منظمة
اجملـمـوعـة الـعربـيـة لـلمـبـدعـ الـعرب في
الــعـالـم وبـهــذا يـكــون أول مـخــرج عـراقي
وعـربي يـفـوز بـهـذا الـلـقب. وفي  29تـمـوز
ـصـور الـتـلــفـزيـوني ثـامـر ــاضي رحل ا ا
جـعــفـر احلـسـون. وفي الـيـوم نـفـسه رحل
الــفـنـان عـلي سـالم. وفي الـ 19مـن الـشـهر
ـــوســيــقي  أحـــمــد عــدنــان نـــفــسه رحل ا
وهـوعازف الـكمـان في فرقـة كاظم الـساهر
وعـضــو الـفـرقـة الـســيـمـفـونـيــة الـوطـنـيـة
الـعـراقـية. ورحـل الفـنـان الـبصـري مـحـمد

ــنـيـة  اثـر عــبـد الـعــظـيم والـتي وافــتـهـا ا
مـرض. وفي  24 تـشـرين االول رحـل عازف
الـكـمـان فـالح حـسن الـذي هـو مـن مـوالـيد
بغداد عام  1942 وفـي اواخر اخلمسينات
تــرأس فـرقــا مــوسـيــقـيــة مــصـاحــبـة ألهم
ـطرب حينذاك. وله الفضل في اكتشاف ا
أصـوات غـنائـيـة ذاع صيـتـها وحلـسن اثر
ومـة وتـطـور الغـنـاء الـريفي. كـبـيـر في د
ونــتــيــجــة حلــادث مــؤسف رحل الــشــاعـر
ســــمـــيــــر صـــبــــيح في  22تــــشـــرين االول
ــاضي. وفي الــثــامن من الــشــهــر نــفـسه ا
رحل اخملرج حمودي عيدة. وفي  17أيلول
رحـل الــفـــنـــان قـــاسم الـــســومـــري. ورحل
ال في الرابع من الـتشكيلي شهاب احمد ا
اضي وهو من مواليد 1959 درس ايلول ا
الـنحت في كلية الفنون اجلميلة وعمل في

قنوات تلفزيونية عدة.
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ــوت في دبي ــاضي غــيب ا وفي  26 آب ا
الـفنـان فتح الـله احمـد صالح وهو من من
مــوالــيــد كــركـوك   1957 والــراحـل مـلــحن
ـعـهـد ومــوزع مـوسـيـقي  وعـمــيـد سـابق 
ـوسيـقيـة بالـعراق كـان قائداً الـدراسات ا
وسـيقيـة لكـاظم الساهـر وموزعاً لـلفـرقة ا
لــكــثــيـر مـن أعـمــالــهــا ويُــعــدُّ أولَ عـراقي
ـوسيـقي لألغـنـيـة على يـؤسس الـتـوزيع ا

مستوى العراق وهو مقيم في دبي.
واثـر اصـابـته بـفـايـروس كورونـا رحل في

اضي. ناصر الزبيدي في  19تموز ا
ـاضي رحل الـسـيـنارست وفي  11تـمـوز ا
عـلي زين الـعابـدين عن عمـر ينـاهز الـ 78
أثـر إصـابـته بفـايـروس كورونـا  ولـلراحل
ــــســــلــــسالت االذاعــــيــــة الــــعــــديــــد مـن ا
والــتــلـفــزيـونــيــة ابـرزهــا (حـكــايــة الـزمن
الــصــعب) (بــرج الــعــقــرب) (حـب وحـرب)
(حـكـايـات في كل العـصـور ) كمـا قـدم عدة
مــسـرحـيــات ابـرزهـا ( احــتـبـاس حـراري)
(ديـر بالك فساد) واعد للـتلفزيون العراقي
عــدة بــرامج ابـرزهــا الــبـرنــامج الــشـهــيـر

(السينما والناس ).
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وت اإلذاعية الرائدة أمل القباني وغـيب ا
في الــشــهـر نــفـسه .والــراحـلــة هي زوجـة
ــذيع الــكــبــيــر حــافظ الــقــبــانـي ووالـدة ا
اخملـرجـت الـسـيـنمـائـيتـ دنـيا الـقـباني
وايناس القباني وهي من مؤسسي العمل
اإلذاعـي الـعـراقي فـي بـواكـيــر عـمل إذاعـة
بــغـداد وتــعـد من أوائل الــنـســاء الـلـواتي
حـصـلن عـلى شـهـادة الـدكـتوراه في األدب
الـعـربي مطـلع السـتـينـيات. وفي  2 تـموز
ــــالـــــكي. وفي 30 رحـل اخملــــرج حــــسـن ا
حــزيـران رحل الــعـازف داود هـوبي , وفي
اخلـامـس من حـزيـران رحل الـفـنـان مـاجـد
الـعـزاوي وهوعـضو الـفـرقة الـسيـمـفونـية
ـوسيـقية في كـتبة ا الـوطنـية ومسـؤول ا
ـرض رحل الــفــرقــة. وبـعــد مــعــانـاة مـع ا

اضي. الفنان فائز السنفور يوم  31ايار ا
ـمثـلـة فاتن ـاضي رحـلت ا وفي  16ايـار ا
ـعـروفـة بنـاديـة الـعـراقـية عن 57 فـتـحي ا
عــامـا اثـر تــدهـور حـالـتــهـا الـصــحـيـة في
الــقــاهــرة مـقــر اقــامــتــهـا اثــر اصــابــتــهـا
بـفايروس كورونا.كـما غيب الفايروس في
لحن طـرب وا ـاضي في اربيل ا نـيسان ا
جـعفـر حسن وهـو شقـيق الفـنان واخملرج
نــاصـر حـسن الــذي انـطـلق في مــسـيـرته
الـفـنـيـة مـنـتـصف الـسـتـيـنـيـات مـن الـقرن
ـــنــصــرم ســجل أول أغـــنــيــة في إذاعــة ا
عـروف جـميل ـلـحن ا بـغـــداد من أحلان ا
سـلـيم وكـلـمـات الـفـنـان مـحـمـد الـقبـاجني
بـعـنوان (كـلـما أتـمعّـن برسـمك) وهو اول
من حلـن أغـنـيــة (لـلـريل وحــمـد) لـلــشـاعـر
مـظفر الـنواب عام  1965حـ كان ما يزال
طـالباً في معهد الفنون اجلميلة و قبول
الـــلـــحن من قـــبل جلـــنـــة فــحـص األحلــان
والــنــصــوص في عـام  1974أسـس فــرقـة
ـركـزية وقـدم الـعـديـد من األغاني الـروّاد ا
الـوطـنــيـة والـسـيـاسـيـة والـشـعـبـيـة. ومن
أغـانيه الشهـيرة التي قدمتـها فرقة الروّاد
وغـنـاهـا مع الفـرقـة الـتي أسـسهـا ودرّبـها
ــنـــشــدين بـــنــفـــسه مع عـــدد كــبـــيــر مـن ا
: التـسـألـني عن عنـواني  يـابو والـعـازف
عـلي عمـي يابـو جاكوج لـلمـرأة غنـوتنه
عــمــال نــطــلع الــصــبح قــبــلــيــني لــلــمـرة

األخيرة وغيرها.
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الفنان االردني  اخـتيار فيلمه القـصير (تاالفيزيون) الذي
هـو من تـألـيـفه وإخـراجه  ضـمن الـقائـمـة الـقـصـيرة لألفالم
ـؤهـلـة لـنـهـائـيـات الدورة الـ 94 جلـوائـز األوسـكـار عـن فـئة ا

األفالم القصيرة الروائية.
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ي الـعـراقي تـوقف في مـحاضـرة نـظـمـتهـا اجلـمـعـية االكـاد
الـفــلـسـفــيـة األردنـيــة في عـمـان عــنـد أبـرز مـالمح مـشـروعه
الـفـكـري في تـأريـخ حـضـارات الـشـرق واألديـان واألسـاطـير
مــوضـــحــا أنه وضع أحـــد عــشــر مـــؤلــفــا فـي هــذا احلــقل

عرفي. ا
wÝU³Ž ”—U

ــوســيــقي االردني قــاد  جــوقــة قــلب يــســوع من األطــفــال ا
ية هبة شاركة عـازفة البيانو غريس أبو ضاهر واالكاد و
ـعــهـد الــوطـني لــلــمـوســيـقى عــنـد عــبـاسي وعــازفـ مـن ا
يالديّة الـتقليـديّة واجلديدة في هم بـاقة من التـرانيم ا تقد

كنيسة قلب يسوع األقدس في عمان.

—uM « ‚«dF  bAM¹ —uHG « b³Ž 
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شــارك الـفــنـان جنــاح عـبــد الـغــفـور مع
الفـنـان سـامي قفـطان وزهـره الربـيعي
وعـــادل عـــثـــمــــان في مـــهـــرجـــان االول
ـوصل .وعن لـلـطـفــولـة الـذي اقــيم في ا
مشـاركته قال عبدالغفور( قدمت اغنيتي
الـوطنية ياعراق النور والقت استحسان
ـكن نقدمه الى اجلـمهور وهـذا اقل ما 
ـديـنة اجلـمـيلـة والـرائعـة بـابنـائـها هذه ا
وجـمال مناظرها) مضيفا( وكان لالخت
 فـيـحـاء االغـا دور كــبـيـرفي اجنـاز هـذا
واهب تـمـيز واجلـميـل دعمـا  النـشـاط ا
وصل تميزين من محافظة ا االطـفال وا
ــهــرجــان حتت شــعــار (اطــفـال وكــان ا

وصل يتحدون التحدي). ا
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يرقد وزير الثقافة السابق عبداالمير
احلــمـــداني عـــلى فـــراش الـــعــافـــيــة
ـعــانـاته من ظــرف صـحـــــــي وعن
ذلك اصــــــدرت وزارة الــــــثــــــقــــــافـــــة
والسياحة واآلثار بـياناً موضحة فيه
ان (بـــقـــلقٍ كـــبـــيـــرٍ تـــتـــابع الـــوزارة
ثـلةً الثـقـافـــــة والـسـياحـة واآلثـار 
ــتـقـدم بـالـســيـد الـوزيــر وكـادرهـا ا
ي عــبــد الــوضع الــصــحي لالكــاد
ـعروف األميـر احلـمداني اآلثـاري ا
ـر ووزيـر الـثـقــافـة الـســابق حـيث 
بـظـروف صـحـيـة صــعـبـة نـتـمـنى أن

يتجاوزها بسالم).
 مـضـيـفــــــــــــا ان (الـوزارة تـابـعت
مـنــذ األيـام األولى حــالـة احلــمـداني
نتْ لـه عـودةً مــريــحـةً الـصــحــيــة وأمـَّ
للـعـراق من نـيـوكـاســــــــــل حـفـاظاً
عـلى حــالـتـــــــــــــه الــصـحــيـة ومـا
زالت تـــــــتــــــابع حــــــالـــــــته مـن خالل
ــديـرين ــيـدانــيـة له من ا الـزيـارات ا
الـعــامــ لــلــوقــوف عـلـى حـالــته عن
كـثب مــتـمــنـ وداعــ الـبــاري عـز
ـن عــــلـــــيه بـــــالــــصـــــحــــة وجل أن 

والسالمة).
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ـطربـة شـذى حسـون على نـشرت ا
صفحتها في (فيسبوك) صورا لها
ــيـالد وارفــقـــتــهــا قـــرب شــجـــرة ا
بــالــكـلــمـات الــتــالـيــة (خــيـر وحب
وفرحـة قلب و رزق وسعـادة دائمة
وعـام ســعـيـد اتــمـنـاه لــكم ومـيالد
مـجـيـد لـكل اصــدقـائـنـا واحـبـائـنـا
ـسيـح وكل عـيد وانـتم بخـير). ا
طـرب اللبناني جوزيف كما نشر ا
عـطـيـة مـقـطع فـيـديـو عـلى وسـائل
ـــاً الـــتـــواصل االجـــتـــمـــاعي مـــر
(ســـايـــلـــنـت نـــايت)  وعــــلّق عـــلى
الـفـيـديـو مـا مــعـنـاه: ("أتـمـنى لـكم

الــــسالم واحلـب وحـــسـن الـــنــــيـــة
يالد ولـتـحل عـلـيكم بـركـات عـيـد ا
جــمــيــعــهــا ..عــيــد مــيالد ســعــيــد
ـتابعـون متـمن للـجمـيع).وعلق ا
لعطية عيد ميالد مجيد.هذا ودخل
عطـية قـائمة الـترنـد في لبنـان بعد
طـرح أغنـيـته اجلديـدة (بـدقلك) من
ــرتــقب صــدوره الـشــهـر ألــبـومه ا
ـقــبل عـلـى قـنــاته اخلـاصــة عـلى ا
"يـــوتــيــوب".األغــنــيـــة من كــلــمــات
وأحلــــان نـــبــــيل خــــوري وتـــوزيع
جــورج قـسـيس وإحـتـلت األغـنـيـة
ـركز الـرابع بقـائمـة الفـيديـوهات ا

األكثر مشاهدة على "يوتيوب".
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قـد تــكـون هــنـاك الــيـوم مــشـادة كالمــيـة بـيــنك و بـ
رئيسك بالعمل .رقم احلظ 21.
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يجـب ان تكـون اكثـر تـنظـيـما و لـديك قـدرة اكبـر على
التخطيط العمالك. 

Ê«eO*«

يــجب ان تــكـــون اكــثــر الـــتــزامــا في عـالقــتك مع من
حتب.يوم السعد االربعاء. 
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االعمال تـسير على ما يرام اليوم و كما خططت لها .
يوم السعد السبت.
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حتدث اليـوم الكثير من الظـروف التى تكون لصاحلك
في العمل.

¡«“u'«

ـستحيل الجنـاح عالقتك و لكن دون جدوى. حتاول ا
. يوم السعد االثن

”uI «

تـتلـقى دعوة من قـبل احلبـيب للـخروج تـفرحك كـثيرا.
يوم السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

خالف يـنــشب الـيــوم بـيــنك و بـ احـد زمـالء الـعـمل
حاول ان حتله بهدوء.

Íb'«

ـتـراكمـة تـرافـقك من الـصـباح الـبـاكـر .يوم االعـمـال ا
السعد االحد.

bÝô«

الـكل يـسعى الـيك و يـطلب ودك حـاول ان تـكون اكـثر
تفهما. 

Ë«b «

قـد تــتـشـاجــر الـيــوم مع من حتب نــتـيــجـة خالف في
وجهات النظر. جتنب اجملادلة.

¡«—cF «

تشعـر اليوم باحلماسة و الـنشاط و الرغبة في اجناز
اعمالك .رقم احلظ  52.
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اكـتب اجــوبـة الـتــحـديـدات
الــتي تـسـيــر عـكس عـقـارب
الـــســاعـــة لــتـــصل الى ربط

صحيح للكلمات:
 1- اسم شـــــــخـــــــصـــــــيــــــة

اشتهرت بالكرم
 2- من القارات
 3- مدينة عراقية

 4- دولة افريقية عربية
 5- رقم فردي
 6- عكس حرام

 7- خاطب 
 8- مدينة سورية
 9- يفسر ويشرح

تشييع غازي فيصلامل القبانينادية العراقيةعلي سالم

وسيـقى كانوا على جمهور مـسرح الرشيـد ومتذوقي ا
ــوسـيــقـار الـشــاب مـصــطـفى زايــر وحـفل مــوعـد مع ا
اوركستـرا العود (لـنا احليـاة ) وحتقق حلـما للـجمهور
كانـوا مـتلـهفـ ان يـتابـعوه وابـهر حـفل لـنا احلـياة كل
من تـابع من عـلـى خـشـبـة الـرشـيـد وشـاشـات الـتـلـفـزة
ــوســـيــقى الــذي كــان ابــطــاله مــجــمــوعــة من احلــفل ا
ـــتــذوق لــلــمــوســيــقى وهم يــؤدون بــقــيــادة الــشــبــاب ا
ـوســيـقــيـة مــصـطــفى زايـر االنــغـام الــراقـيــة بـآالتــهم ا
اخملــتــلــفـة فــضال عـن اصــوات شـبــاب من الــذين ادوا
ـلـتـزمـة لـتـمـتـزج مع انـغـام الـفـرقـة االغـنـيـة الـعـراقـيــة ا
وسيقية التي اختارها زاير بعـناية لتنقلنا بكل حرفية ا
ـيـة والـعـراقـيـة والى مـسـامع ـوسـيـقى الـعـا الى عـالم ا
زيد من اجلمهور الكبـير الذي رحب بالفـكرة وطالب با
اقامـة مـثل هـذه االمسـيـات التي تـنـقل الـثقـافـة والوعي
للمتذوقـ للموسيـقى التي تنقل لنـا احلياة  نعم حتية

للموسيـقار مصطـفى زاير وهو ينجح
في ان يبهر جـمهوره وكل من تابع
فــرقــته في حــفل لــنــا احلـيــاة مع
اوركـسـتـرا الــعـود وبـعـد سـنـوات
طــويـــلــة يـــؤكــد زايــر عـــلى عــودة
وسيقى. احلياة من خالل عالم ا

مستـقل القرار. والـغريب انك تعمل
في مؤسسات حكومية وفي ظروف
صراع دامي بـ القوى الـسيـاسية

تخاصمة. ا
ـلكي وعـملت في عشـت في العـهد ا
جهـاز الـدولة.ولم يـسجل عـليك انك
مـلــكي اال بـقـدر االنــتـمـاء لـلــمـهـنـة.
وعــمـلت في الـعـصـور اجلـمـهـوريـة
كــلـهــا ولم تـســجل عــلـيك مــخـالــفـة

ضمير او سلطة).
-شكـرا استاذ حسـن لقد اخجـلتني
بهـذه الكلـمات الرقـيقة عـني حفظك

الله واطال في عمرك.

انني الـتقيت مـعك في اوساط عمل
كنت عدا الف بـاء قائده فـاحتاجك
مـن لم يــــحــــبك واحــــبك مـن عـــرف

هنة. اخالصك في ا
ابـو الــعالء انك تـتــسـامى عــلى مـا
اشــــغل غــــيــــرك. وتــــتــــرفع عن اي
ــيــاه الــضــحـلــة ولم خــوض في ا
تـعـرف تـرصـد االخـطـاء لـغـيـرك من

العامل معك..
 رجل اشـم وتــــشـــهــــد الــــثـــامــــنـــة
والثمانون عاما انك من اهل اخلير
وليس ضحايا من العامل بامرتك
النك مستـقل الفكر مـستقل التـفكير
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شــاهـد صـديق الـعـمـر زمـيل الـعـمل
الــصـحـفي االسـتـاذ حـسن الـعـلـوي
صــورة لي تــبـــدو عــلــيــهـــا مــعــالم
الشيخوخة فبعث لي هذه الرسالة:
(صـار يـومـ بس هـسـة اعـرفت ان
الصورة هي لـكم. .ب عليـكم الكبر
والـتـعـب لكـنـه تعـب الـضـميـر تـعب
اخملــلـصـ لـعـمـلـهم الـذين اشـادوا
مجدا لهم من عملهم.االحزب وراءك
وال طـائـفة امـامك بل تـصـمـيم على
خـــوض مــعـــارك احلــيـــاة لــلـــنــاس
ولــدائــرة الـعــمل.ومن حــسن حـظي
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ـمثـلة الـلبـنانيـة دانيـيال رحمـة فيـديو في صـفحـتهـا اخلاصة نـشرت ا
علـى موقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي وثـقت فـيه حلـظـة لقـائـهـا بـأخـيـها
يالد.وظهرت الصغيـر الذي أتى من أستراليا وفـاجأها بعطلـة عيد ا
رحمـة حتضن أخـيها بـطريـقة مؤثـرة وكتـبت تعـليقـاً قالت فـيه: (بعد
عـامــ ونـصف جـاء أخي الــصـغـيـر لــزيـارتي من أسـتــرالـيـا هـذه
أفــضل هــديـة عــلى اإلطالق بــالـعــيـد اجملــيـد أنــا أســعـد فــتـاة في
تـابع إذ أثار الـعالم).وانهـالت التعلـيقات عـلى الفيديـو من قبل ا
إعجـابهم وتـمنـوا لهـا عيـدا سعـيدا. وكـانت نشـرت رحمـة مجـموعة
صـور لـها عـبـر حـسـابهـا اخلـاص عـلى موقـع التـواصل اإلجـتـماعي
ـيالد عـلى .وسـيــطـرت األجـواء عـيـد ا ـتـابـعـ خـطـفت فـيـهـا أنــظـار ا
الصـورة حـيث ظهـرت رحمـة وحـولهـا الزيـنـة واألضواء وهي تـرتدي
توب باللون األسود وبنطال باللون األسود أيضاً أبرز رشاقة جسمها

وجماله.
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ــدة شـهــور او حــتى ســنــة). الى ذلك تــمــكـنت ــســرح  الى ا
الـفنانة االمريـكية كاميال كـابيلو من بيع قـصرها في هوليود
هـيلـز مقابل  4.3مـليون دوالر وهـو ما يزيـد بنحو  350 ألف
دوالر عن سـعـر اإلدراج األولي. اشـتـرت الـفـنـانـة الـبـالـغة من
الـعمر  24عـامًا الـقصـر في نـيسان  2019 مـقابل  3.4 مـليون
دوالر  وعــنـدمــا طـرحــته في الــسـوق هــذا الــعـام طــلـبت في
األصل  3.95 مـليـون دوالر.ومع ذلك  فقـد تصـدرت هذا الرقم
ـكـوّن من أربع غـرف نـوم وأربـعـة حـمـامات ـذهل لـلـقـصـر ا ا
في ح أن سـعر طـلبـها األولي كـان سيـجلـب لهـا أكثر فـوق 
من نـصف مـليـون ربح فـإن البـيع الذي حـقـقته لـلتـو جـعلـها

حتقق ربحًا قدره  900 ألف دوالر.

ية سيل ديون { الس فيغاس  –وكـاالت أعلنت النجمة العا
قررة في اضي عـن ان تواريخ حفالتـها ا في تـشرين االول ا
الس فيغاس في تشرين الثاني  2021 وكانون الثاني وشباط
 2022 عـــــلى مـــــســــرح (رســـــورتس ورلـــــد)  لن حتـــــصل في
سرح مـواعيدها. قالت وقتها انهـا ال تستطيع الصعود الى ا
قرب دون ان تـعطي تفاصيل اكـثر من ما تعانـيه. لكن احد ا
زيد عن حالتها الصحية قائالً إن (النجمة من الـنجمة باح با
تـعاني من تشنجات عضلية  وهي نحيفة وتعاني من ألم في
سـاقيها. "لم يعد بإمكانها النهوض من الفراش  أو احلركة 
ـقـرب من ـشي. تـعـاني مـن آالم في رجـلـيـهـا)". واضاف ا أو ا
الـنـجمـة انه (ان لم تـتحـسن حـالتـهـا قد تـتوقـف من الصـعود
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عارضة واألغلبية ثقف  فثقافة ا الثقـافة مدخل ومخرجه السلوك ا
كغـيـرهـا من الثـقـافـات هي سلـوك بـالـتالي  فـلـنـبدأ بـالـسؤال عن (
دخالت االساسية لكل الثقافات فمنها نكتسب األسرة) التي فيها ا
ـذهب والعرف والتربية وكل شيء تقريبا  ويتبلور كل ذلك الدين وا
ــدرســة- احلــوزة- احلـزب – ويــتــرسخ او يــنــهــدم في احملــلـة  –ا
الـعـمـلـيـة السـيـاسـيـة  وسـؤالـنـا هـو: هل ان اسـرنـا عـلـمـتـنـا ثـقـافة
عارضـة واألغلبية ? كيف علمـتنا وهناك من قال لنا ان (األب رب) ا
وأوامــره واجـبـة الــطـاعـة  فــضال عن انه خــول نـفـسه ضــرب امـنـا
ـقـدس في ضربـنـا متى امـامـنا بـسـبب او بـدونه  فضال عن حـقه ا

شاء  فمن سيعارض حينذاك ?
درسة ولن اتـفصل فيـها سـوى بأني كنت الـوحيد في انتقـلنـا الى ا
الصف الـثالث االبـتدائي الـذي يحـفظ نشـيد نـحن اشبـال العراق ..
ـعلم من الـبـاق الـتصـفيق نـحمه يـوم احملن .. قـرأته بفـخر وطـلب ا
وعنفهم وطلب منهم حفظ النشيد ليوم الغد .. حلنت النشيد كنشيد
ـعـلم نـفسـه (خلي الـبـطل عـبـداخلـالق يـقرة وفي الـيوم الـتـالي قـال ا
الـنـشــيـد اول واحـد فـقـرأته مـلـحـنــا ولم اشـعـر اال بـأذني تـطـيـر من
علم وبعد يوم جاءتني اخرى من والدي صفعة قوية جاءتني من ا

علم اخبره ( ابنك صاير مغني). لكون ا
حلـد اآلن ال مـعـارضـة وال اغـلـبـيـة وال اقـلـيـة فـلـنـنـتـقل الـى االحزاب
حيث النـقد والـنقد الـذاتي واحترام الـرأي اآلخر واالنظـمة الداخـلية
الـتي تؤكـد عـلى القـيـادة اجلمـاعيـة ونـبذ الـفـردية والـصـنمـية  واذا
ـالك ( االمـ الـعـام مدى بـاألحـزاب مـسـجـلـة في (الـطـابـو) باسـم ا
احلـيــاة) ويــنــتــقل ارثــا حــسب قــوانــ االرث لألمالك الــعــقــاريـة 
ويـذكـرني ذلك بـرحلـة من دمـشق الى عـمـان بـسيـارة تـاكـسي وكان
مـعي في احلـوض اخلـلفـي فنـزويـلي وزوجتـه  وكنت اقـرأ مـذكرات
جـورج تــنت رئــيس اخملـابــرات االمــريـكــيـة فــشـاهــدو صــورته عـلى
الكـتاب ودار حوار بـيننـا .. غادرنا احلـدود السوريـة وكانت صورة
ـغادرة الـسيـد حـافظ االسـد وبشـار االسـد مـرفوعـتـان عـلى نـقطـة ا
عــنـد مــدخل احلـدود ـلـك عـبــدالـله  ــلك حـســ وا وكــانت صـورة ا
ـاذا صـورت في ـوضوع?  االردنـيـة  فسـألـوني مسـتـغـرب : مـا ا
ـقدس (االب واالبن الـدولتـ ? فــأجبـتهم : انـتم تـؤمنـون بالـثـالوث ا

والروح القدس) ونحن نؤمن باألب واألبن فقط .
علـيه ليس (األب رب) كما قـيل فقط بل ان االم العـام مدى احلياة
هو كذلك.. ومعه آل بيته األطهار (بالضرورة) وانسبائه  ومن غزاه
ومن جاء به ومن يـحـمل الـسالح غيـر الـشرعي .. الحـظـوا كيف ان
القـاب رب العزة هي اقل كثيـرا من القاب رجال الدين والـسياسي
خادم احلرم ( األمام االعـظم  آية الله العظمى  مخـتار العصر 

ـسـيرة اخلـضراء ) الـشـريفـ  شيـخ اجلهـاد واجملاهـدين  قـائد ا
قـارنة ب الله ولعل مـفكر العـرب الراحل جنيب محـفوظ ابدع في ا
جل جالله وب (العمدة) بقوله ان الله يعز من يشاء ويذل من يشاء
ن لك  ـلك من يشاء ويـنزع ا لك يهب ا والعـمدة كذلك  والـله له ا
يشـاء  والعمدة كـذلك  ولو عاش محـفوظ الى ان صار العراق بال
موازنات خـتامية لقارن ايـضا ب رب العزة والعـمدة حيث يتساوى
مع الـله تـعالى بـأنه (( بـيـده اخليـر)) ولـكان شـاهـد بـأم عيـنـيه كيف
ـال العام بـغير حـساب ... شيء واحد ال يـتمكن الـعمدة من يوزع ا
يت ـيت  والعـمدة  تقـليد الـله تعـالى به هـو في ان الرب يـحيي و
يت من عـدا عـمدة جـهـاز اخملابـرات الـعراقي فـبـإمكـانه ان يـحي و
خالل مـنعه بـعثـاتنـا الدبـلومـاسيـة من منح شـهادة احلـياة لـعراقـي
مقيـم في اخلارج كـونهم فقط مشـمولون بظـلم القانون  72الـفاقد

للشرعية الدستورية  وحق الرد مكفول .
كن ر ال  هذا هـو حالنا ايها االخوات واالخوة  ومن هذا الواقع ا
كن تخيل حكم االغلبية اال اذا تخيل مـعارضة حقيقية فاعلة  وال 
ـكـن ان تـكـون اال شـراكـة كـانت اغــلـبـيـة طــائـفـة تـخــلق شـراكـة ال 
ـعـلى ال سـامح ) له الــقـدح ا اذعــان  وقـد يـبـقى الـتــوافق ( الـتـغـا
الـله الصـباح قـادم .. قـلتـها يـوم تـرسخت الـقيم الـتـشريـنيـة  ويوم
قـاعد تسع  ويوم صـار لدينا  43 نـائب مستقل فازت تـلك القيم 
ـا كـانـت االنـتـخـابــات قـد جـرت بـعـد .. مـا كـانـوا لــيـكـونـوا نــوابـا و
وبقانـون اكثر مـقبولـية  ولألسف خـان البعض مـنهم العـنوان الذي
نـزلوا فـيه الى جـمـاهـيـرهم وعادوا لـيـعـبـدوا  االمنـاء الـعـامـ مدى
احلياة .. لـقاء ?? بينـما كان االفضل ان يـبقوا مسـتقل بدال من ان
سخ (مكوناتهم) او احزابهم التي هي شيعية يعودوا الـى اجلدلية ا
ـكـونات .. او سـنـيـة او كـرديـة والتـي ال تـمـثل الـشـعب  وال تـمـثل ا
يــبــقـى االمل مــوجــود . بل انه ســيــتــزايــد ان ذهب
) ألن في ذلك تـدوير لـلفشل القـوم الى ( التـغا
واحـيـاء لـغـضـب تـشـرين الـقـادم ... والـفـســاد 
و((كم من فــئـة قــلـيـلــة غـلـبت فــئـة كـثــيـرة بـإذن

الله)).. صدق الله العظيم.
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حدثني صـديقي ابو هـمام عن حادثـة غريبـة حصلت امـامه فيقول:
كنت اراجع مدرسـة متـوسطـة للبـنات في احـد االحياء الـشعـبية في
بـغـداد وفـجأة دخـلت امـرأة وهي تـبـكي وتصـرخ وكـادت ان تـسقط
عـلـمـات فقـالت انـهـا اوصلت عـلى االرض! لـوال ان اخذت بـيـدهـا ا
درسـة ولكن عـنـدما عـادت لـلبـيت شاهـدت ان ابـنتـها ابـنتـها الـى ا
نـسيت كـتابـهـا فأرسـلت ابـنهـا الـصغـيـر كي يعـطي الـكتـاب ألخته
ـدرسة و ـفاجـئـة انه اكـتشف ان اخـته غـيـر موجـودة في ا لـكن ا
ـدرسـة والتي تـأكـيد عـدم وجـودهـا من قـبل مـسـؤولة الـغـيـاب في ا
قـالت في هـذه الـشـعـبة  تـسـجـيل غـياب  8 فـتيـات الـيـوم! فـقررت
ـديرة فـصـلهن اسـبوع وعـدم السـمـاح بالـدوام اال بحـضور اولـياء ا
ـدرسـة حدثـته ان امـورهن".. واكـمل الـسـرد صـديـقي: "ان مـديـرة ا
احلوادث كثـيرة حصلت بسـبب انحراف الشبـاب وعدم مخافة الله
حـتى انهـا قـبل اشهـر اكـتشـفت شـبكـة تـستـدرج الـطالـبـات وكانت

توسطة وقد وجدت بعضهن في شقة للرذيلة". تتاجر ببنات ا
ــواقع اخلـبـريـة عن مــا يـحـدث في الـبـلـد االخـبـار الـتي تــتـنـاقـلـهـا ا
وبشكل يومي تدلل على حجم التعفن االخالقي اخلطير السائدة.
توسطة امر ال قصص حترش سواق (التكتوك) ومالحقتهم لبنات ا
ناطق الشعبية! والتي تفتقر لوجود دوريات يخفى خـصوصا في ا
الــشـرطـة! حــيث يـغــيب الـقــانـون مـنــذ عـقــود فـيالحــقـون الـفــتـيـات
لـكن جتربـة وال فهم لـلواقع وال ويغـررون بهن وهن صـغيـرات ال 
مـعـرفــة بـأســالـيب ردع هــؤالء الـســفـلـة لــذلك يـســقـطن فـي حـبـائل
الــشــيــطــان (شــبــاب عــد الــرحـمــة واالنــســانــيــة واالخالق) ويــتم

استغاللهن وفضحهن الحقا.
وبعد ذلـك تكون تـلك الفـتيـات امام خـيارين امـا االنحـراف التام او

اقتصاص العرف العشائري منهن عبر قتلهن.
ـكن جتـاهل الـدور التـخـريبـي الذي يـقـوم به مـراهقـ وشـباب وال 
ـلـكـون الـسـيارات احلـديـثـة الـغـالـية حـيث يـغـرون الـفـتـيات الـذين 
ـال الـصـغــيـرات بـصــعـود لــلـسـيــارة والـتـنــزه مع هـديــة وبـعض ا
ويــســتـدرجــوهـن حـتـى يــقــعن في مــســتــنــقع الــرذيــلـة واصــحــبت
الـسـيــارات الـغــالـيـة مــثل اجلـارجــر واجلـكـســارة عـنــوان لـقـصص
االنحـراف واسقاط الفتيات هذا واقع اجتماعي مقرف من دون اي
ـا يثبت تـعفن هذا الـبلد مع حـماية حـكومـية للـفتيـات الصغـيرات 

االسف.
- نطالب باالتي:

ـنـاطق  1- ان تـتـواجـد دوريـات شــرطـة قـرب مـدارس الـبــنـات في ا
الشعبية وال يكتفي ببعض افراد احلرس.

 2- ان يتم ايـقاف سيـارات الشبـاب والتي حتمل فـتيات صـغيرات
مع شباب كبار في السن والتأكد من الصلة العائلية.

 3- ان يتم مراقبة سيارات (اجلارجر واجلكسارة والدفع الرباعي)
ة. والتي يقودها مراهق وشباب للحد من اجلر

 4- ان يـتم فـرض رقابـة صـارمـة عـلى مـركـبات الـتـكـتـوك لـلـحد من
ة. اجلر

 5- ان تـكــون هـنـاك بـرامج تــوعـيـة لألهـالي في
كيفية متابعة بناتهم وعدم االهمال.

 6- ان تكـون هنالك تعليمات صارمة إلدارات
ـــدارس فـي ابالغ االهـــالي فـــورا بـــغـــيــاب ا
بنـاتهـم ومنـعهن من احلـضـور اال بعـد جلب

اولياء االمور وفهم سبب الغياب.
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هرجـان االحتفالي الذي اقامته امانة بغداد مساء امس ـيالد تُنير ضفاف دجلة تزامنا مع ا شجرة ا
تـنبي  ضـمن مـشروع نـهضـة بغـداد والـذي  تأهـيله بـالتـعاون مع  الـسبت احـتـفاءً بـاجناز زقـاق ا

.    عدسة  –زياد متي صارف العراقية ضمن مبادرة تمك ركزي العراقي ورابطة ا البنك ا

ـبــادرة عـلى روايــات األنـبــيـاء.كــمـا تــركـز ا
الـتسـامح والـتنـوع الديـني في إندونـيسـيا
أكــبـر بـلــد ذي غـالـبــيـة مـســلـمــة في الـعـالم
لــنـاحـيـة الـتــعـداد الـسـكـانـي حـيث يـرتـبط
سرح الظل مـسرح الظل اجلاوي تـقليديـا 

الهندوسي.

ـاضـي لــذلك نــريـد أن ســتــيــنــات الــقــرن ا
نـحــافظ عـلى الـشـخـصــيـات الـرئـيـسـيـة مع
إضـافـة حتـسيـنـات بـاالستـنـاد إلى مـصادر
جــديـدة).وقــدمت مـجــمـوعــته عـرضــا لـعـدد
ـيالد صــغــيـر مـن األطـفــال عــشـيــة عــيــد ا
سـيح وكذلك وعـرفـتهم عـلى قصـة صـلب ا

{ يــــوجـــيـــاكـــرتـــا
(اندونيسيا)) ,أ ف
ب) - يـــــــحـــــــتـــــــفل
مـجتـمع إندونـيسي
يالد صـغيـر بعـيد ا
مـن خـالل عـــــــــروض
دمى مـتحركـة تقلـيدية
تــــروي قــــصــــة مــــولـــد
ــســيـح فــيــمــا ال تـزال ا
أكـثـريـة الـعـروض الـعـامة
مــحـظـورة بــسـبب جــائـحـة
كـوفـيـد-.19ويـقـول مـؤسس
اسـتــديـو بـيـبـر سـيـكـارتـاجي
ـــتــــحـــركـــة إيـــنـــدرا لـــلــــدمى ا
ســورويـنـغـيـنــو (عـلى الـرغم من
نــدرة الــعــروض الــعــامــة بــســبب
اجلــائــحـة نــواصل الــتـدريب داخل
اجملـتـمع لـلـحـفـاظ عـلـى الـتـقـلـيـد).وقد
تــعـرضـت الـبالد لــضـربــة قــويـة بــسـبب
اجلـائحة الـتي عطلت أيـضا عروض الدمى
يالد.وكـانت هذه الـتي تصـوّر شخـصيـات ا
الـــعــروض تـــقــام في الـــســابق حـــصــرا في
ـــيالد.ويــوضح الـــكــنــائس فـي يــوم عــيــد ا
سـورويـنـغيـنـو (شـخصـيـات دمى +واهـيو+
ـقدس ولـكن أيـضا مـسـتوحـاة من الـكتـاب ا
ـتـحـركة من مـصـادر أخـرى مـثل الـرسـوم ا
ـقـدس).ويـضيف ـتـمـحورة عـلى الـكـتاب ا ا
(تــقـلـيـد فن +واهــيـو+ لـلـدمـى مـوجـود مـنـذ

{ نـيـو سـاوث ويـلـز  –وكـاالت - تـسـبب
حفل الـفـنـانة األسـتـراليـة تـايلـور سـويفت
بإصابة ما يقارب  100 شخص بفايروس
ـتـاعب ـا أحــدث الـكـثـيــر من ا كــورونـا 
وحـــــسب مـــــوقـع(فـــــوكس نـــــيـــــوز) طـــــلب
مــســؤولـــون في أســتــرالــيـــا من كل الــذين
ـنـزلي حـضـروا احلـفل اإللـتــزام بـاحلـجـر ا
وذلك بـعد ما ثـبت إصابة  97 حـالة و ترجح
الـسـلـطـات عن وجــود إصـابـات من مـتـحـور
أومــيــكــرون.وجــاء في بــيـــان نــشــرته هــيــئــة
الـصحة العـام في والية نيـو ساوث ويلز (كل
من حــضـر حــفل االســتــمـاع أللــبــوم تـايــلـور
سـويــفـت في مــسـرح ســيــدني مــتــرو يُــعــتــبـر
ـصــاب بـفــايـروس كــورونـا وعــلـيه مـخــالـطــاً 
الـتوجه إلجـراء فـحص الفـايـروس وعزل نـفسه
ــدة  7 أيـــام عــلى األقل).وحــضــر نــحــو 600 
شـــخص حـــفل إعـــادة إصـــدار األلـــبـــوم الـــذي
ـســرح سـيــدني مــتـرو في اصــدر عـام  2012 

والية نيو ساوث ويلز األسترالية.

سـكنه في حوض آركاشون بالقرب
مـن مديـنـة بـوردو في جـنـوب غرب
فــرنـسـا حـيث يـســكن إلى مـديـنـة
سـاغـريس البـرتغـاليـة التي يـتوقع
أن يــصل إلــيـهــا األحـد..وكــان هـذا
اجلـندي الـسابق الذي يـريد حتدي
الــشــيــخــوخــة أمــضـى عـام 2019 
أكــثــر من أربــعــة أشــهــر فـي قـارب
عـلى شكل برميل طوله ثالثة أمتار
وقـطره متران وعشرة سنتيمترات
عــبـر بـواسـطـتـه احملـيط األطـلـسي
ـفـرده في رحلـة تقـاذفته خاللـها
ـرة الــريـاح والـتـيـارات.أمـا هـذه ا
فـيـبلغ طـول زورقه (البـرتقـالي مثل
الــبـرمـيل) ثـمـانــيـة أمـتـار بـعـرض
مــتــر و 70ســنــتــيــمــتــراً.ويــحـتــفل
ســـافــان بـــعــيـــد مــيـالده اخلــامس
والـسـبـعـ في  14كــانـون الــثـاني

قبل.. ا

بـه األربــــعــــاء مـن ســــاغـــــريس في
جـنـوب غـرب البـرتـغال سـعـياً إلى
أن يـــصـــبـح أكـــبـــر من حـــقق هـــذا
.وأوضح جــان جــاك اإلجنـــاز ســنــاً
ســافــان لـوكــالــة فـرانـس بـرس أنه
يـتوجه اجلمعة بـالسيارة من مكان

{ بـوردو-(أ ف ب) - أعلن فرنسي
يــبــلغ اخلــامــســة والــســبــعــ في
كـانون الثاني سبق أن عبر احمليط
األطــلـسي بـبــرمـيل عـام  2019  أنه
ســيــعــاود الــكــرة ولــكن بــواســطـة
ـرة يـنـطـلق مــركب جتـذيف هـذه ا

U½Ë—uJÐ  UÐU ≈

XH¹u  qHŠ VIŽ
w KÞ_« —u³F  bF² ¹ w ½d

n¹c& V d0

w½U Ëd « dBF « s  -Uš vKŽ —u¦F «

` UB « wŽ«d « …—u  qL×¹
الـذي قام فـيه بطـرس الرسول بـتعـميد
كـرنـيـلـيـوس الـرومـاني.وقـال شـارفـيت
في أشـارة إلى حـادثـة التـعـميـد : (هذه
ــرة األولـى الــتـي يــقـــبل فـــيـــهــا هـي ا
شـــخص غـــيــر يـــهـــودي في اجملـــتــمع
سيحي ـسيحي. من هـنا بدأ الـدين ا ا

ينتشر في جميع أنحاء العالم)..

ـاء.وقال جاكوب شارفيت الذي يعمل ا
في وحــدة اآلثــار الــبــحـريــة الــتــابــعـة
ا كانت لـسلطـة اآلثار اإلسرائـيليـة (ر
الـسفن راسية في مكان قريب ودمرتها
عــاصــفــة).وكــانت قــيــصــريــة مــوطــنـا
ـسيـحـية األولى إلحـدى اجملـتـمعـات ا
ـكان وكـانت - وفـقـا لـلـعهـد اجلـديـد ا

الـبـرونـز كـان يعـتـقـد أنـها تـقـوم بـصد
األرواح الـشريرة وخـا أحمر مرصع
بــــحـــــجــــر كــــر وعــــلــــيـه قــــيــــثــــارة
مــــنـــحــــوتـــة.وقــــالت ســــلـــطــــة اآلثـــار
اإلسـرائــيـلـيـة إنـهـا عـثـرت عـلى بـقـايـا
الــسـفن وحـمـوالتـهــا مـبـعـثـرة في قـاع
الـبحر عـلى عمق حوالي  4أمـتار حتت

{ لندن  –وكـاالت - عثر عـلماء اآلثار
عــلى خـا ذهـبي يـرجع إلى الـعـصـر
الـرومـاني يـحـمل صـورة اسـتـخـدمـها
ــسـيـحــيـون األوائل رمـزا لــلـمـسـيح ا
قــبـالــة ســاحل إسـرائــيل عــلى الـبــحـر
ــــتـــــوسط.وقــــالـت ســــلــــطــــة اآلثــــار ا
اإلسـرائـيلـية إن اخلـا مـرصع بحـجر
أخــضــر كــر مــحــفــور عــلــيه صــورة
صـــــــبـي راع يـــــــحــــــمـل شـــــــاة عـــــــلى
كـــتــفــيه.وتـــتــضــمن األنـــاجــيل وصف
ــســيـح لــنــفــسه بـــالــراعي الــصــالح ا
.وكـان األثــري الــذي عـثــر عــلى اخلــا
ـكـتـشـفة اخلـا أحـد الـقـطع األثـريـة ا
في حـطام سـفيـنتـ بالـقرب من مـيناء
.وتشمل القطع الثمينة قـيسارية القد
ــعـــدنــيــة األخـــرى مــئـــات الــعــمـالت ا
الـفـضيـة والبـرونزيـة الـرومانـية تـعود
إلى مـنـتصـف القـرن الثـالث ومـخزون
كـبـيـر من الـعـمالت الـفـضيـة من أوائل
الـــــــقـــــــرن الـ 14خـالل حـــــــكـم دولــــــة
ــمـالــيك.وعــثـر عــلــمـاء اآلثــار عـلى ا
تـمـاثـيل من الـعصـر الـرومـاني على
شـكل نسر وعازف مسرحي يرتدي
قــنــاعــا كــومــيــديـا وأجــراس من

تايلور سويفت
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